
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Medling vid brott 
En sammanfattning av Brå:s femåriga  

regeringsuppdrag 
 

 
 

 



  

Brå – centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott 

Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.  
Det gör vi genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsförebyggande arbete och  
rättsväsendets reaktioner på brott. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produktion: 
Brottsförebyggande rådet, Information och förlag, 
Box 1386, 111 93 Stockholm 
Telefon 08–401 87 00, fax 08–411 90 75, e-post info@bra.se 
Brå på Internet www.bra.se 
Rapporten är sammanställd av Lars Alexandersson 
© Brottsförebyggande rådet 2008 
 



  

Innehåll 
Bakgrund 5 
 
Uppdraget till Brå 6 
 
Ekonomiskt stöd till medling år 2003 till 2007 7 

Utformning av kriterier 7 
 
Utbildning 9 

Utbildningsverksamheten 9 
Metodutveckling 10 

 
Kvalitetssäkring 13 

Återrapportering 13 
 
Kartläggning av medlingens utbredning inför obligatoriet den  
1 januari 2008 17 
 
Medlingens framtid 21 
 
Bilagor 23 

Bilaga 1. Riktlinjer för Brå:s stöd till  medlingsverksamhet 23 
Bilaga 2. Beslut om ekonomiskt stöd till medling 33 
Bilaga 3. Nationell utbildningsplan 80 
Bilaga 4. Kontrakt, riktlinjer för återrapportering och medlingsprotokoll 86 

 



  

 
 
 
 



 

 5

Bakgrund 

Brå fick år 1997 regeringens uppdrag att bedriva och följa upp en försöksverk-
samhet med medling vid brott. Under försöksåret 1998 fick ett trettiotal projekt i 
landets kommuner ekonomiskt stöd för att starta eller utveckla medling vid 
brott. I syfte att förutsättningslöst finna former för att organisera och bedriva 
medling gavs verksamheten tämligen fria tyglar utifrån strategin att låta ”tusen 
blommor blomma”. Försöksåret utvärderades av Brå och resulterade i ett antal 
rapporter.1 En statlig utredning tillsattes för att närmare ta reda på om medling 
vid brott hade förutsättningar att bli en permanent verksamhet.2 Utredningen 
kom fram till att medling är en lämplig åtgärd som kan bidra till att unga gär-
ningspersoner inte återfaller i brott och som kan hjälpa brottsoffer att bearbeta 
konsekvenserna av brottshändelsen. Utredningen ansåg också att det fanns ett 
behov av tydligare regler runt medling vid brott och att en lag om medling vid 
brott därför borde införas. Den så kallade medlingslagen (lag 2002:445 om med-
ling med anledning av brott) trädde i kraft den 1 juli år 2002. I slutet av år 2002 
fick Brå uppdraget att implementera verksamheten så att den på sikt skulle bli 
tillgänglig i hela landet. 
 Under våren 2003 genomförde Brå en mindre enkätundersökning bland 
landets kommuner, för att undersöka omfattningen av verksamheten med med-
ling i brott. Av de totalt 268 kommuner som besvarade enkäten, angav 104 att 
de hade medling tillgänglig i kommunen under år 2002. Knappt hälften av dessa 
uppgav att medlingsverksamheten var etablerad, de övriga att den var under 
uppbyggnad eller planering. Emellertid visade det sig attt omfattningen av verk-
samheten var synnerligen varierande och i de flesta kommuner mycket begrän-
sad. Endast 17 kommuner hade haft minst 15 aktualiserade medlingsärenden 
under år 2002.  
 De vanligaste orsakerna till att kommunerna saknade medling var bristande 
ekonomiska resurser eller att det var en liten kommun som saknade behov av en 
egen medlingsverksamhet. Även orsaker som att kommunen haft medling men 
att den ansvarige hade slutat, att man erbjöd annan typ av verksamhet för ung-
domar, brist på kunskap eller att medling inte var en verksamhet som priorite-
rats eller över huvud taget hade aktualiserats, förekom.  
 Lite drygt hälften av de kommuner som saknade medling vid frågetillfället 
uppgav att de var intresserade av att starta sådan verksamhet.  
 Slutsatsen av enkätundersökningen var att det fanns ett stort utbyggnadsbe-
hov av medling både kvantitativt och kvalitativt. 
                     

                                                  
1
 Brå, 1999:14; 1999:12; 2000; 2000:08. 

2
 SOU 2000:105 Medling vid ungdomsbrott. 
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Uppdraget till Brå 
Regeringen uppdrog den 19 december 2002 åt Brottsförebyggande rådet (Brå) 
att fördela finansieringsbidrag samt att svara för utbildning, metodutveckling 
och kvalitetssäkring beträffande medling med anledning av brott (Ju2002/9000/ 
L5).  
 För budgetåret 2003 anvisade regeringen sammanlagt 18 miljoner kronor, 
och för åren 2004 till och med 2007 vardera 12 miljoner kronor. Av dessa medel 
skulle Brå fördela minst 14 miljoner första året och de kommande fyra åren 9,5 
miljoner kronor vardera till kommunala och statliga medlingsverksamheter för 
uppbyggnad och utveckling av medlingsverksamheterna. De resterande medlen 
skulle användas till utbildning, metodutveckling och kvalitetssäkring, samt för 
Brå:s egna kostnader för att utföra uppdraget. I uppdraget till Brå ingick att ut-
arbeta kriterier för fördelning av finansieringsbidraget.  
 Enligt regeringsuppdraget skulle Brå senast den 1 april 2004 lämna en be-
skrivning av de medlingsverksamheter som fått finansieringsbidrag och redovisa 
övriga vidtagna åtgärder enligt uppdraget. För de följande fyra åren har återrap-
porteringskraven angivits i det årliga regleringsbrevet och ingått i den reguljära 
återrapporteringen. Brå har således haft regeringsuppdraget på årsbasis, vilket 
försvårat möjligheterna att ha en mer långsiktig strategi för att stödja införandet 
av en rikstäckande medlingsverksamhet. Riksdagens beslut att kommunerna 
skulle bli skyldiga att kunna tillhandahålla medling vid brott fattades först i maj 
2006. Den här redovisningen av Brå:s femåriga arbete med regeringsuppdraget 
måste därför ses i ljuset av dessa omständigheter. Dispositionen av denna fem-
åriga sammanfattning av regeringsuppdraget följer i huvudsak de återrapporte-
ringskrav som gällde för det första årets verksamhet. 
 I det följande beskrivs hur det ekonomiska stödet fördelats, vilka medlings-
verksamheter som fått ekonomiskt stöd, hur utbildningsuppdraget utförts och 
vilka metoder som i övrigt använts för att säkra kvaliteten i verksamheten. I rap-
porten redovisas vidare de kontakter och det samråd Brå haft med berörda myn-
digheter och organisationer i syfte att förankra och stödja medlingsverksamhe-
tens utveckling. Rapporten nämner också kortfattat de internationella samman-
hang i vilka Brå medverkat aktivt. Rapporten avslutas med några reflektioner 
kring hur medlingsverksamheterna och samarbetet mellan berörda myndigheter 
(i normalfallet socialtjänst, polis och åklagare) har utvecklats under de gångna 
fem åren samt presenteras ett par förslag på hur en rikstäckande och enhetlig 
medlingsverksamhet skulle kunna organiseras.  
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Ekonomiskt stöd till medling 
år 2003 till 2007  
Utformning av kriterier  
I uppdraget till Brå ingick att utarbeta kriterier för fördelning av det ekonomiska 
stödet. Regeringens mål var att medling på sikt skulle bli tillgänglig i hela landet 
och i framtiden spela en mer framträdande roll i påföljdssystemet för unga lag-
överträdare. Den medlingsverksamhet som avsågs i uppdraget gäller den som 
sker i offentlig regi av stat eller kommun med anledning av brott och som be-
drivs i enlighet med medlingslagen (2002:445). De krav som skulle vara uppfyll-
da för att kunna erhålla ekonomiskt stöd utformades således i enlighet med med-
lingslagen. 
 Eftersom ett viktigt syfte med det ekonomiska stödet var att utveckla bär-
kraftiga och stabila medlingsverksamheter, krävdes att de sökande beskrev hur 
verksamheten skulle organiseras hos ansvarig huvudman (i regel socialtjänsten) 
och hur samarbetet mellan berörda lokala parter – i första hand socialtjänst, 
polis och åklagare – skulle utformas. I ansökan skulle det anges hur aktuella 
medlingsärenden kunde identifieras/fångas upp (i regel i samband med polisens 
förundersökning) och därefter vidarebefordras till kommunens medlingsverk-
samhet. 
 Erfarenheterna från den ovan nämnda försöksverksamheten med medling år 
19983, visade att många kommuner hade för litet eget underlag för att bedriva en 
effektiv medlingsverksamhet. Av ansökan skulle det därför framgå på vilket sätt 
och med vilka grannkommuner den sökande kommunen kunde/avsåg att samar-
beta (se bilaga 1, Riktlinjer för Brå:s stöd till medlingsverksamhet, 2003-02-24). 
 Ansökningar om finansieringsbidrag har avsett tre olika stödformer: verk-
samhetsbidrag, modellkommunsbidrag och utbildningsstöd. Verksamhetsbidra-
get avsåg att tillgodose den kvantitativa delen av målet att medling på sikt ska nå 
en heltäckande spridning i landet. Modellkommunsbidraget, som gällde till och 
med år 2006, syftade till att tillvarata den mer omfattande erfarenhet av medling 
som finns på ett fåtal platser i landet. Utbildningsstödet syftade till att säkra med-
lingsverksamhetens kvalitet genom att stimulera och underlätta för kommunerna 
att utbilda lämplig personal som medlare och medlingssamordnare.  
 Under det sista året av regeringsuppdraget 2007 infördes en ny bidragsform: 
ekonomiskt stöd till regionala samordnare. Skälet till detta var främst att medla-
re eller medlingssamordnare i länens större städer, i regel residensstäderna, har 
en god lokal kunskap om medlingssituationen i sitt läns kommuner. Med stöd av 
en detaljerad kartläggning av kommunernas medlingsberedskap hösten 2006 har 
Brå med hjälp av dessa regionala samordnare kunnat ge ett mer aktivt stöd för 
att hjälpa de kommuner som fortfarande saknade medling att hitta en fungeran-
de lösning. Inför obligatoriet år 2008 gjordes hösten 2007 en liknande kartlägg-
ning av medlingens utbredning i landet. Resultaten av den kartläggningen redo-
visas längre fram i denna rapport. 
 I regeringsuppdraget framhölls att det ekonomiska stödet avser att stödja en 
långsiktig och varaktig uppbyggnad av medlingsverksamheten. Av ansökan skul-
le det därför framgå hur medlingsverksamheten var tänkt att integreras i kom-
munens reguljära verksamhet. Successivt ställdes därför allt tydligare krav på att 
i ansökan redovisa hur denna integrering skulle gå till.  
 

                                                  
3
 Medling vid brott – Slutrapport från en försöksveksamhet, Brå-rapport 2000:8. 
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Under de fyra första åren av regeringsuppdraget fanns det två tillfällen att ansö-
ka om finansieringsbidrag, på våren och hösten. Under år 2007 fördelades eko-
nomiskt stöd endast på våren.  
 
Ekonomiskt stöd till start och utveckling av medling vid brott 

Under åren 2003 till och med 2007 har Brå beviljat verksamhetsbidrag om 
knappt 40 miljoner kronor. Härutöver har drygt 7 miljoner kronor fördelats till 
åtta så kallade modellkommuner. Under våren 2007 fördelades dessutom 2 635 
500 kronor till 19 kommuner som tog på sig att fungera som regionala med-
lingssamordnare. Det sammanlagda fördelade ekonomiska stödet under de fem 
åren uppgår därmed till cirka 50 miljoner kronor (bilaga 2). I beloppet ingår inte 
ekonomiskt stöd till utbildning (se nedan). Av 414 beslut om ekonomiskt stöd 
vid tio tillfällen har 80 kommuner fått stöd vid två tillfällen, 22 vid tre, fem vid 
fyra och en kommun vid fem tillfällen.  
 Vid de första ansökningstillfällena fanns några små kommuner som fick 
ekonomiskt stöd för att starta en egen medlingsverksamhet. En analys av antalet 
potentiella medlingsärenden i dessa kommuner visade att underlaget var för litet 
för att kommunen själv skulle kunna bedriva en kostnadseffektiv och bärkraftig 
medlingsverksamhet. Inför de följande årens ansökningsomgångar betonades 
därför allt tydligare vikten av att kommunerna undersöker möjligheterna att 
samarbeta om medling vid brott och gör en gemensam ansökan. Resultatet blev 
att allt färre småkommuner ansökte om att få etablera en egen medlingsverk-
samhet. Antalet ansökningar som omfattar fler än en kommun har under de 
gångna åren ökat markant. 
 
Ekonomiskt stöd till utbildning 

Utbildning av medlare och medlingssamordnare har bekostats av de medel som 
Brå disponerat för utbildning, metodutveckling och kvalitetssäkring. Utbildning 
har därför kunnat tillhandahållas kostnadsfritt för deltagarna. Utbildningen har 
genomförts av personal vid Brå:s medlingskansli och av inlånad personal i mo-
dellkommunerna. Direkt utbildningsstöd har utgått i form av att Brå svarat för 
deltagarnas kostnader för kost och logi och studiematerial. Det sammanlagda 
ekonomiska stödet till utbildning under de fem åren uppgår till cirka 3 miljoner 
kronor. 
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Utbildning  
Enligt regeringsuppdraget skulle Brå följa och stödja medlingsverksamhetens 
utveckling. Denna uppgift har till stor del fullgjorts inom den utbildningsverk-
samhet som utformats och genomförts av Brå och genom den metodutveckling 
som skett vid medlingsutbildningarna. Härutöver har särskilda träffar anordnats 
med modellkommunerna och de kommuner som tagit ett samordningsansvar för 
medlingsutvecklingen i regionerna.  
 

Utbildningsverksamheten  
Som grund för utbildningsverksamheten utarbetades under det första året 2003 
en nationell utbildningsplan, som till stor del bygger på Europarådets rekom-
mendationer4 (bilaga 3). Den bestod inledningsvis av en fem dagars grundutbild-
ning för medlare, 2+2+1 dag, samt två dagars medlingsträning för lekmanna-
medlare, 1+1 dag. 
 
Utbildningen har varit av tre olika slag: 

• Grundutbildning för blivande medlare som också ska ansvara för att 
samordna och utveckla medlingsverksamheten  

• Vidareutbildning för erfarna medlare/medlingsansvariga 
• Medlingsträning för lekmän 

 
Grundutbildningen har varit uppdelad i tre steg: Steg 1 innebar två dagars inter-
natutbildning. Därefter praktiserade deltagaren i sex månader för att i steg 2 gå 
ännu en tvådagars internatutbildning. Efter ytterligare sex månaders praktiktid 
återvände deltagaren till en avslutande kursdag. Efter genomgången grundut-
bildning fick deltagarna ett utbildningsintyg.  
 Generellt för grundutbildningen är att stor vikt lagts vid deltagarnas egen 
aktivitet i diskussioner, rollspel och grupparbeten. Teoretiska avsnitt har varvats 
med praktiska övningar. 
  Efter två och ett halvt års utbildning bedömdes att en förändring av utbild-
ningen behövdes och en introduktionskurs för tjänste- och lekmannamedlare, 
medlingssamordnare och andra berörda befattningshavare (exempel poliser, so-
cialarbetare och åklagare) introducerades år 2006. Den följdes av en fyra dagars 
utbildning (2+2) för tjänste-/lekmannamedlare och ytterligare en avslutande dag 
för medlingssamordnare med fokus på administration, organisation samt samar-
bete med relevanta myndigheter och andra kommuner. Lekmannaträningen på 
två dagar togs bort och alla förväntades att gå samma grundutbildning. Totalt 
genomfördes nio lekmannaträningar innan förändringen skedde.  Brå har också 
genomfört tre vidareutbildningar à två dagar per gång i konfliktkunskap, brotts-
offerperspektiv, värdegrundsfrågor, kulturkonflikter och samtalsmetodik i med-
ling. 
 Det totala antalet grundutbildningar var 2003 sex del 1 (totalt antal utbild-
ningsdagar 12). 2004 var det sex steg 1 och fyra steg 2 (totalt antal utbildnings-
dagar 24). 2005 var det fyra steg 1, åtta steg 2 och sex steg 3 (totalt antal utbild-
ningsdagar 37). 2006 genomfördes fem introduktionskurser, sju steg1, åtta steg 
2 och fem steg 3 (totalt antal utbildningsdagar 48). 2007 genomfördes nio intro-
duktionskurser, tio grundutbildningar i medling vid brott steg 1 och steg 2 samt 
tre steg 3 (totalt antal utbildningsdagar 58).  

                                                  
4
 No. R (99) 19. 
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 Det totala antalet utbildningsdagar under uppdragstiden har varit 179. 
Drygt 800 personer har deltagit i grundutbildningen sedan starten 2003. På 
grund av stor efterfrågan på utbildning inför obligatoriet genomfördes under 
hösten 2007 fler utbildningar än planerat. Totalt genomfördes sex grundutbild-
ningar hösten 2007 i Göteborg, Luleå, Stockholm, Malmö, Borlänge och Skövde. 
 Kursledare vid utbildningarna har varit personal vid Brå:s medlingskansli 
samt regionala representanter från medlingsverksamheter med lång erfarenhet av 
medling. Dessa kursledare har träffats regelbundet för att utveckla utbildnings-
metoderna. 
 

Metodutveckling 
De strategier för metodutveckling som Brå har använt för att medling vid brott 
ska bli en rikstäckande och enhetlig verksamhet med hög kvalitet har inneburit: 
 

• Att uppfylla den kvantitativa delen av regeringens uppdrag genom att 
göra medling tillgänglig i hela landet, genom att med hjälp av ekono-
miskt stöd, informationsinsatser samt annat råd och stöd stimulera infö-
randet av nya och utvecklandet av befintliga medlingsverksamheter. 

 
• Att uppfylla den kvalitativa delen av regeringens uppdrag genom att sä-

kerställa kvaliteten på medlingsverksamheten, genom huvudsakligen ut-
bildning och krav på återrapportering från medlingsverksamheterna. 

 
• Att utse och stödja vissa medlingsverksamheter med längre erfarenhet av 

medling att vara så kallade modellkommuner, som bistår kommuner 
med liten eller ingen erfarenhet av medling i respektive region med råd 
och stöd för uppbyggnad av bärkraftiga verksamheter. Modellkommu-
nerna deltog även i Brå:s utbildningar och tog ett visst ansvar för vissa 
delar av grundutbildningen. Under de sista två åren av regeringsuppdra-
get etablerades ett rikstäckande nätverk av regionala samordnare, i vilket 
modellkommunerna kom att ingå. 

 
• Att främja samarbete och nätverksbildning mellan medlingsverksamhe-

terna och så kallade nyckelaktörer, främst polis, åklagare och social-
tjänst. Inom dessa myndigheter pågår för närvarande ett arbete för att 
klargöra rollfördelning och rutiner för att underlätta den operativa verk-
samheten vid medling vid brott. Inom Åklagarmyndigheten utarbetas re-
kommendationer till åklagarkamrarna. Rikspolisstyrelsen tar fram före-
skrifter om medling och inom Socialstyrelsen skrivs ett kapitel om med-
ling i en handbok om åtgärder för unga lagöverträdare. Genom att ål-
dersgränsen för gärningspersoner som kan komma ifråga för medling har 
höjts från 18 till 20 år har Kriminalvården tagit fram en broschyr om 
Kriminalvårdens roll i medling vid brott.  

 
Medlingssamordnarträffar 

En stor del av metodutvecklingen har som tidigare nämnts skett inom ramen för 
utbildnings- verksamheten. År 2005 framkom önskemål från många medlings-
verksamheter att en särskild satsning borde göras på dem som organiserar och 
administrerar medling. Under våren 2006 anordnades två konferenser för med-
lingssamordnare och ytterligare en under hösten 2007. Medlingssamordnarens 
roll och betydelse för att få till stånd en fungerande medlingsverksamhet har 
under de fem åren blivit allt tydligare, i synnerhet bland de medlingssamordnare 
som organiserar medling i nätverk som omfattar flera kommuner. De som arbe-
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tar på heltid med medling och har ansvar för att utveckla både metoder och an-
vändningsområden kommer även i framtiden att behöva stöd genom att tillhöra 
nätverk och kunna delta i vidareutbildning. 
 
Film om medling 

För att ge en vidare kunskapsspridning om medling vid brott och bättre förank-
ring hos en bredare krets av företrädare för berörda myndigheter har Brå tagit 
fram en kort informationsfilm med tillhörande informationshäfte, som blev klar 
vintern 2006. Den har distribuerats till bland andra landets samtliga socialför-
valtningar, polismyndigheter och åklagarkammare och delats ut till deltagarna i 
medlingsutbildningen.  
 
Handbok i medling 
Våren 2007 publicerades en handbok i medling vid brott. Den vänder sig främst 
till dem som direkt arbetar med medling vid brott och ersätter den utbildnings-
pärm som fram till dess använts i grundutbildningen. Den beskriver både med-
lingsgången från begånget brott till eventuellt avtal och mer detaljerat själva 
medlingsmötet. Den fokuserar på processen i medling vid brott. I handboken 
finns även relevanta lagar bifogade samt ett antal lathundar för att underlätta 
såväl planeringen som genomförandet av själva medlingsmötet. 
 
Nationell samrådsgrupp 

I enlighet med regeringsuppdraget har Brå haft en nationell samrådsgrupp med 
företrädare för de berörda myndigheterna och organisationerna, det vill säga 
Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Socialstyrelsen, Brottsoffermyndighe-
ten, Kriminalvården, Sveriges Kommuner och Landsting, Brottsofferjourernas 
Riksförbund, Domstolsverket och Advokatsamfundet. Gruppen har träffats 2–3 
gånger per år och då informerats om utvecklingen av medling samt diskuterat 
den egna organisationens roll och möjlighet att stödja och underlätta medlingens 
utveckling. Gruppen har också lämnat synpunkter på rapporter, skrifter med 
mera som Brå producerat. 
 
Storstadsgrupp 

Rätt tidigt stod det klart att storstäderna hade speciella problem med att få ett 
fungerande ärendeflöde från polis och socialtjänst till medlingsverksamheten. Brå 
har därför sedan 2004 haft en särskild grupp med representanter för medlings-
verksamheterna och polis- och åklagarmyndigheterna i Stockholm, Göteborg och 
Malmö. Dessa storstadsmöten har arrangerats två gånger per år och flyttat mel-
lan de berörda städerna. Brå har varit sammankallande och sett till att alla myn-
digheter varit representerade.  
 
Nätverk av regionala samordnare 

Som ett led i regeringsuppdraget att skapa en rikstäckande medlingsverksamhet 
har Brå tagit initiativ till att samla företrädare för kommuner med lång erfaren-
het av medling (de som ursprungligen benämndes modellkommuner) och de som 
samordnat medling i ett större område, med allt ifrån några få till många kom-
muner. Under de första åren av uppdraget kunde verksamheter med lång erfa-
renhet av medling ansöka om att få vara så kallad modellkommun. Deras upp-
gift var att hjälpa nystartade verksamheter att komma igång genom handfast 
handledning samt informations- och nätverksmöten runt om i regionen. Alltef-
tersom medlingen utvecklades såg Brå nödvändigheten av att skapa ett mer 
rikstäckande nätverk av representanter från alla regioner i Sverige. I samband 
med att fler verksamheter fått erfarenhet av medling ändrades benämningen av 
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dem som tidigare kallats modellkommuner till att kallas regionala samordnare. 
Denna grupp har sedan ett par år träffats regelbundet två gånger om året på 
olika platser i Sverige. 
 
Medlingens dag 
För att skapa ett nationellt forum och en mötesplats kring medling vid brott har 
Brå åren 2006 och 2007 anordnat Medlingens dag i Folkets Hus i Stockholm. 
Dessa nationella samlingar har varit mycket uppskattade och båda gångerna 
samlat ca 300 deltagare. Förutom parallella seminarier som behandlat aktuella 
teman har träffarna inletts respektive avslutats av justitieministern. Enligt uppgift 
från de två medlingsföreningarna kommer Medlingens Dag att fortsätta och pla-
neras äga rum även år 2008. 
 
Medverkan i konferenser och seminarier 

Under de fem år som Brå haft regeringsuppdraget har medlingskansliets personal 
medverkat och föreläst på kommunala, regionala och statliga sammankomster 
över hela landet. Vi har till exempel föreläst vid åklagardagarna, informerat om 
medling vid samtliga polisutbildningar och vissa universitet, samt bistått de regi-
onala nätverken vid informationsträffar. 
 
Internationellt deltagande 

Brå:s medlingskansli har deltagit i flera internationella sammanhang. Redan år 
2003 ingick en av medarbetarna i Brå:s medlingskansli i en europeisk expert-
grupp som tog fram ett ramprogram för att utbilda åklagare och domare i med-
ling vid brott. Utbildningen initierades av European Forum for Restorative Justi-
ce och finansierades av EU:s AGIS-program.  
 Sedan år 2004 har Brå varit medlem i European Forum for Restorative Jus-
tice och deltagit i konferenser och utbildningar som arrangerats av detta forum. 
Bland annat har medlingskansliet medverkat vid två nätverksträffar som forumet 
anordnat tillsammans med Österrike och Finland under deras ordförandeskap i 
EU. Brå har vidare deltagit i konferenser som anordnats av Nordiskt Forum för 
Medling och Konflikthantering, samt medverkat vid de två nordiska medlings-
möten som anordnats av Norge respektive Finland och som finansierats av Nor-
diska Ministerrådet.  
 



 

 13 

Kvalitetssäkring 
En viktig del av Brå:s uppdrag har varit att främja en hög och jämn kvalitet i 
medlingsverksamheten. Detta har huvudsakligen tillgodosetts inom utbildnings-
verksamheten och genom kraven på återrapportering. I de kontrakt som upprät-
tades mellan Brå och berörd kommun angavs också att protokoll från varje på-
börjad medling skulle insändas kvartalsvis till Brå (bilaga 4).  
 

Återrapportering 
De medlingsprojekt som fått ekonomiskt stöd från Brå har enligt kontrakten 
ålagts att återrapportera vid två tillfällen, en lägesrapport efter sex månader och 
en slutrapport efter ett år. Anledningen till halvårsrapporten är att Brå velat se 
att de olika projekten verkligen kommit igång med sin verksamhet och att kunna 
stödja dem som haft svårigheter.  
 Efter fullföljt verksamhetsår ska medlingsverksamheterna lämna en slutrap-
port. Dessa slutrapporter innehåller dels en ekonomisk redovisning av hur de 
beviljade medlen använts, dels en rapportering över hur verksamheten har orga-
niserats och hur medlingen bedrivits. 
 
Slutrapporter 

Totalt 125 projekt har skickat in slutrapporter över sin verksamhet från år 2004 
till år 2007. De olika projekten har befunnit sig i olika skeden, vilket avspeglas i 
uppgifterna. Rapporterna innehåller uppgifter om hur medlingsverksamheten 
organiserats: antalet medlare, om man använt tjänstemän eller lekmän eller både 
och, tjänstgöringstid avsatt för medling, utbildning, om man haft en särskild 
samordningsgrupp, samverkansparter och hur detta fungerat samt i vilket skede 
man befunnit sig. Uppgifter om själva medlingsverksamheten har till exempel 
gällt antalet inkomna respektive medlade ärenden, vem av parterna som tillfrå-
gas först, förmöten och avtal. Projekten har också fått ange de förbättringar som 
man ansett behöver göras. Det har till exempel gällt samarbetet, den ekonomiska 
situationen, personalsituationen, organisationen, ärendeflödet, hur man ska få 
gärningspersonerna att tacka ja till medling, utökning och effektivisering av 
verksamheten.  
 Eftersom de flesta medlingsverksamheter befunnit sig under utveckling mås-
te man betänka att vissa av de uppgifter man uppgett vid tiden för återrapporte-
ringen angående rutiner och problem förändrats över tid och med ökad erfaren-
het. Emellertid har över hälften angett att deras verksamhet varit etablerad.  
 Det finns dock inget självklart samband mellan den tid som medlingsverk-
samheten funnits och antalet producerade medlingsärenden. Det framgår tydligt 
av en enkätundersökning som Brå genomförde år 2006 och som innehöll uppgif-
ter från drygt 60 medlingsverksamheter. Resultaten visar att både bland verk-
samheter som funnits i mellan två och fyra år och verksamheter som funnits i 
mer än fyra år fanns de som hade få medlingsärenden och de som hade många. 
Verksamheterna uppvisade likartade problem i vissa områden, oavsett hur länge 
de hade funnits. Dessa var främst att få tillräckligt med medlingsärenden förmed-
lade från polis och socialtjänst samt att få tillräckligt med tid för att arbeta med 
medling. Det fanns också problem med att kunna etablera fasta rutiner för sam-
arbete med polis, socialtjänst och åklagare, främst bland de yngre verksamheter-
na men även i viss mån bland de övriga.  
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Medlingsprotokoll 

Över varje påbörjad medling ska ett särskilt protokoll upprättas. Med påbörjad 
medling avses att bägge parter initialt tackat ja till medling. 
 Det har inkommit 3 292 protokoll över påbörjade medlingar till Brå, från 
totalt 99 medlingsverksamheter. De första protokollen inkom i slutet av år 2003. 
Därefter har protokollen, i enlighet med vad som angivits i kontrakten, inkom-
mit kvartalsvis från de verksamheter som uppburit ekonomiskt stöd. Medlings-
verksamheterna har bara haft skyldighet att skicka protokollen så länge det eko-
nomiska stödet varat, vilket i normalfallet varit ett år. Några verksamheter har 
emellertid fortsatt att skicka in medlingsprotokoll efter det att deras verksam-
hetsbidrag har upphört, då man ansett det angeläget att medverka till kunskaps-
uppbyggnaden inom området. 
 Medlingsprotokollen innehåller uppgifter som bland annat anger om med-
lingen är genomförd eller avbruten, datum (för brott, erhållet ärende till med-
lingsverksamheten och genomförd medling), brottstyp, vissa uppgifter om gär-
ningspersonen respektive offret, uppgifter om eventuellt förmöte och medlings-
mötet samt huruvida avtal slutits och innehållet i detta. 
 
Genomförda medlingar 

Av de påbörjade medlingarna har 70 procent genomförts.5 I 19 procent av de ej 
genomförda medlingarna har processen avbrutits i något skede. Den vanligaste 
orsaken är att någon av parterna har ångrat sig. Det kan till exempel handla om 
att brottsoffret känner sig osäker eller rädd för gärningspersonen, att gärnings-
personen inte ångrar sin gärning eller anser sig oskyldig. I vissa fall har någon av 
parterna flyttat till annan ort eller blivit sjuk. I andra fall anser man att proces-
sen tar för lång tid, man kan ha väntat med medling till efter rättegång och då 
känns det kanske inte längre aktuellt. Det förekommer också att någon av par-
ternas föräldrar inte velat att deras son eller dotter ska delta i medling. Inte allt-
för ovanligt är att någon av parterna inte infinner sig till medlingsmötet. I några 
få fall har åklagare sagt nej till att medling ska äga rum eller advokat avrått från 
deltagande i medlingsmöte. 
 I 10 procent av fallen har annan lösning förekommit. En vanlig sådan lös-
ning är så kallad indirekt medling, det vill säga att parterna inte möts personli-
gen utan medlaren förmedlar vad den andre haft att säga. Brevmedling före-
kommer också, liksom att parterna tagit över och skött kontakten själva. 
 
När sker medling? 

Medling kan genomföras i alla skeden av rättsprocessen (eller efter). Det vanli-
gaste är efter avslutad förundersökning men före dom, 69 procent. I 11 procent 
har man medlat innan förundersökningen avslutats och i 19 procent har man 
valt att vänta till efter rättegång.  
 

                                                  
5
 Med påbörjad medling avses att båda parter initialt tackat ja till medling. 



 

 15 

Brottstyper 

De vanligaste brottstyperna, n=3 548 

Brottstyp Antal                  Procent 

Snatteri 1 116                       31 
Misshandel   646                       18 
Skadegörelse, inkl klotter   581                       16 
Stöld, olika typer  441                       12 
Olaga hot  198                         6 
Inbrott  106                         3 
Ofredande, inkl. sex ofr    106                         3 
Rån     82                         2 
Våldsbrott, exkl. missh    29                         0,8 
Övriga brott  243                         7 

Totalt brottshändelser 3 548                       99 

 
De vanligaste brottstyperna enligt medlingsprotokollen är vanliga ungdomsbrott, 
som snatteri, misshandel, skadegörelse och olika typer av stöldbrott. Även om 
siffrorna i viss utsträckning har förändrats är ordningen mellan de olika brotts-
kategorierna densamma sedan de första medlingsprotokollen inkom i slutet av år 
2003. Medlingslagen ger utrymme för att medla i alla typer av brott, även om 
det i lagens förarbeten (prop. 2001/2002:126) påpekas att vissa brott kan vara 
svåra eller rent av olämpliga att medla i.  
 
Parterna 

I 55 procent av fallen var det en gärningsperson som begick brott mot ett eller 
flera brottsoffer. I 24 procent var det två gärningspersoner och i övriga fall fler 
än två. Brotten begicks mot ett ensamt brottsoffer i 88 procent av fallen och mot 
två brottsoffer i åtta procent. I de övriga fallen var det fler än två brottsoffer. 
 Åldern på gärningspersonerna varierade mellan 6 och 54 år. Medelåldern 
och medianåldern var 15 år. Den åldersgrupp som lagstiftaren ursprungligen 
prioriterade (prop. 2001/2002:126 ) var 15 – 17-åringar och medelåldern i mate-
rialet överensstämmer väl med den. I samband med att kommunerna blev skyldi-
ga att kunna erbjuda alla unga gärningspersoner medling den 1 januari 2008, så 
höjdes också åldersgränsen till 20 år. Det är troligt att också gärningspersoner-
nas medelålder därigenom kommer att öka.  
 Drygt två tredjedelar av gärningspersonerna var pojkar och en tredjedel 
flickor. Den relativt höga andelen flickor förklaras av de många snatteribrotten 
där flickorna är kraftigt överrepresenterade. Även när det gäller stöld- och miss-
handelsbrotten är flickornas andel högre än förväntat. 
 Brottsoffret utgjordes av en privatperson i 44 procent av fallen och av olika 
offentliga inrättningar eller butiker, varuhus etc. i 55 procent. Av privatperso-
nerna var drygt två tredjedelar (68 %) pojkar eller män och knappt en tredjedel 
(32 %) flickor eller kvinnor. Åldern varierade mellan 4 och 91 år, med en me-
delålder på 28 år. Medianåldern var dock betydligt lägre, 17 år. Av materialet 
framgår att barn och ungdomar upp till 20 år oftast utsatts för misshandel, olaga 
hot och ofredande. Ju äldre brottsoffren blir desto mindre har de blivit utsatta 
för den typen av brott. I de äldre offergrupperna, främst över 25 år, har i stället 
stöld- och skadegörelsebrotten blivit vanligare.   
 
Avtal  

Medlingsmötena kan avslutas med ett avtal om parterna så önskar och om med-
laren bedömer det som lämpligt att medverka till detta. I knappt hälften (48 %) 
av medlingsprotokollen har någon typ av avtal ingåtts. De flesta är muntliga, 65 
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procent. Avtalen har i allmänhet handlat om parternas framtida beteende gent-
emot varandra (65 %). Avtal om arbete har ingåtts i 11 procent och avtal om 
ekonomisk ersättning i 12 procent av fallen. När det gäller ekonomisk ersättning 
handlar avtalen vanligen om ersättning för något förstört eller stulet. Men det 
förekommer även skadestånd eller skadeståndsliknande ersättning. Beloppen 
varierade från någon hundralapp till flera tusen kronor. 
 
Utvärderingar 

Skälen till att Brå begärt att medlingsverksamheterna ska skicka in slutrapporter 
och medlingsprotokoll är dels för att noga kunna följa medlingsverksamheten 
ute i landet för att på så sätt säkerställa verksamhetens kvalitet och dels för att 
på sikt kunna utvärdera verksamheten, både beträffande organisation och beträf-
fande medlingens effekter. Utvärderingar av medlingens effekter vid brott före-
kommer internationellt, men saknas i princip helt i Sverige. Goda effekter har 
generellt kunnat beläggas beträffande parternas upplevelser av medlingsmötena. 
För att belysa parternas förväntningar på och upplevelser av medlingsmötet har 
Brå gjort en intervjustudie med ett mindre antal gärningspersoner och brottsof-
fer, före och efter medlingsmötet6. Studien kommer att publiceras i början av år 
2008. Kunskapen är dock lägre beträffande medlingens effekt på återfall i ny 
brottslighet och det har, med några undantag, varit svårt att finna positiva resul-
tat. 
 

                                                  
6
 Brå 2008:9. Att förändras genom möten. 
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Kartläggning av medlingens 
utbredning inför obligatoriet 
den 1 januari 2008  
Brå har, i samarbete med regionala medlingssamordnare, gjort en kartläggning 
av medlingsläget i Sverige inför år 2008 då alla kommuner ska kunna erbjuda 
medling vid brott. Kartläggningen genomfördes under oktober och november 
2007, och 287 av landets 290 kommuner svarade.  
 Av Sveriges 290 kommuner uppgav 254 att de kan erbjuda medling vid 
brott, vilket utgör 87 procent av kommunerna. Av de 36 kommuner som i dags-
läget inte kunde erbjuda medling uppgav de flesta att man bedömde sig kunna 
göra det vid årsskiftet och att man för närvarande genomförde åtgärder för att 
klara detta. Bland annat hade flera kommuner personal som nyligen genomgått 
medlingsutbildning och flera låg i förhandlingar med grannkommuner om att vid 
behov köpa medlingstjänster. Om man i stället utgår ifrån hur stor andel av lan-
dets befolkning som kan nås av kommunernas medlingsverksamhet kan vi kon-
statera att procentsatsen blir högre, ca 95 procent, vilket förklaras av att merpar-
ten av de 36 kommuner som inte kan erbjuda medling är små kommu-
ner.Resultaten nedan baseras på svar från 287 kommuner. 
 
Organisation 

De 254 kommuner som kan erbjuda medling ingår i 160 medlingsverksamheter 
med allt från 1 till 16 kommuner i samarbete. 

• 28 kommuner har särskild egen medlingsverksamhet (inom socialtjäns-
ten) utan att samarbeta med någon annan kommun. 

• 105 kommuner har medling som en del av ordinarie socialtjänst, vilket 
oftast innebär att de som jobbar med medling även har andra arbetsupp-
gifter. 

• 94 kommuner har gemensam verksamhet med mellan 1 och 15 andra 
kommuner. 

• 20 kommuner köper tjänsten av en annan kommun/medlingsverksamhet. 
• 7 kommuner har en annan lösning, till exempel att det lokala brottsföre-

byggande rådet eller brottsofferjouren sköter medlingsverksamheten. 
• 6 kommuner som inte just nu kan erbjuda medling ingår redan i ett sam-

arbete med andra kommuner. 
 
Medlare  

Enligt kartläggningen finns det 397 aktiva medlare som kan utföra medlingar. 
Sedan undersökningen gjordes har ytterligare ett antal personer avslutat Brå:s 
medlarutbildning. 

• 141 medlingsverksamheter har tjänstemannamedlare 
• 45 har lekmannamedlare 
• 115 har bara tjänstemannamedlare 
• 19 har bara lekmannamedlare 
• 26 har både och. 

 
Totalt finns det 272 personer som medlar i tjänsten och 125 som är aktiva lek-
mannamedlare.  
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Medlingsärenden år 2007  

Medlingsverksamheterna tillfrågades också om hur många inkomna medlingsba-
ra ärenden de haft hittills i år och det var totalt 3 753. För att räknas som med-
lingsbart måste minst en av parterna ha visat intresse för medling. Av de inkom-
na ärendena har det blivit 1 395 genomförda avslutade medlingar. Vid kartlägg-
ningens genomförande (i oktober–november) var dock flera ärenden fortfarande 
öppna och det totala antalet medlingar 2007 torde alltså vara något högre. 
 
Avsatt tid  

• 84 verksamheter har särskilt avsatt tid för medlingsverksamhet, vilket 
innebär att hela eller en del av en tjänst är öronmärkt eller att medling 
får prioriteras och ta den tid som krävs. 

• 73 verksamheter har inte särskilt avsatt tid för medlingsverksamhet och 
3 har inte svarat på frågan. Det finns en tydlig tendens att de som har 
avsatt tid ofta har fler medlingsbara ärenden och fler genomförda med-
lingar. 

 
Karta 

Utifrån kartläggningen har en karta över medlingsverksamhetens utbredning 
tagits fram. 
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Medlingens utbredning. 
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Färgindelningen är gjord enligt följande mall: 

Gröna kommuner: Kan erbjuda medling vid brott och har egen eller ingår (ge-
nom samarbete eller köp) i en medlingsverksamhet som har haft ett minsta antal 
medlingar enligt tabellen nedan. 
 

Antal invånare i verksamhetens område         Minsta antal medlingar 

< 10 000                                              2 

10–25 000                                                   5 

25–50 000                                            10 

50–100 000                                               15 

100–200 000                                             20 

> 200 000                                                  30 

 
Gula kommuner: Kan erbjuda medling vid brott. De har egen eller ingår i en 
medlingsverksamhet som har haft färre genomförda medlingar eller i vissa fall 
inga alls. För flera av verksamheterna beror det på att de är nystartade och inte 
har varit igång hela året. För några verksamheter beror det på att ärendeflödet, 
till exempel från polisen, inte fungerar tillfredsställande för att de ska kunna 
medla i större utsträckning. 

Röda kommuner: Kan i dagsläget inte erbjuda medling vid brott. Flera av dem 
kommer dock att kunna göra det från och med årsskiftet. 
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Medlingens framtid 
Målet om en rikstäckande medlingsverksamhet är enligt kartläggningen således 
ännu inte helt uppnått. Även om de flesta kommuner säger sig kunna erbjuda 
medling vid brott är denna i många fall inte tillräckligt utbyggd eller etablerad 
för att man ska kunna upprätthålla en kvantitativt och/eller kvalitativt god verk-
samhet. 
 
Egen eller gemensam verksamhet 

För att en medlingsverksamhet ska vara både kontinuerlig och kostnadseffektiv 
krävs ett tillräckligt underlag av medlingsbara ärenden. Små kommuner med få 
invånare har i regel inte tillräckligt antal ungdomsbrott för att kunna avsätta en 
särskild tjänst för sin medlingsverksamhet. En lösning som förhållandevis många 
kommuner använt sig av är att medling utförs som en del av en socialsekreterar-
tjänst. Ett problem som ofta uppstått är svårigheter att ”öronmärka” tid för just 
medling. Ett annat problem är att medlarna inte haft tillräckligt många medling-
ar för att få god erfarenhet av och rutin på att utföra medling. Små kommuner 
torde av det skälet vinna på att samarbeta med andra kommuner i en gemensam 
verksamhet. Ett alternativ kan vara att köpa medling av en grannkommun. 
 Medling vid brott har under de senaste åren fått en tydligare roll och bety-
delse i rättsprocessen, vilket ökar kraven på enhetlighet, som tillgodoser befoga-
de krav på rättssäkerhet. Såväl gärningspersoner som brottsoffer ska kunna er-
bjudas medling i samma omfattning och enligt ungefär samma modell, oavsett 
var i landet de bor.  
 Trots att kommunerna får statlig kompensation för sin medlingsverksamhet 
kan det för många av dem vara svårt att bedriva en bärkraftig och kostnadsef-
fektiv medlingsverksamhet. Eftersom statsbidragen i huvudsak baseras på invå-
narantal kommer mindre kommuner inte att kunna täcka kostnaden för en egen 
kommunal medling. Om kommunerna i stället går samman och delar kostnaden 
för samordning, råd, stöd och handledning, utbildning och eventuellt medling 
blir kostnaden lägre för var och en. Kostnaderna handlar de facto om en eller 
flera tjänster, lokaler, kontorsutrustning och andra löpande utgifter, utbildning 
och uppföljning av verksamhet (som antingen kan tillhandahållas av samordna-
ren eller köpas in), samt vissa kringkostnader som exempelvis tryckkostnader för 
broschyrer och annat informationsmaterial. Det som varje kommun själv får stå 
för är medlingslokaler, oavsett om det är de egna tjänstemännen, lekmannamed-
lare eller samordnarna som medlar.  
 
Tänkbara modeller för en rikstäckande medlingsverksamhet 

Från och med den 1 januari 2008 är det obligatoriskt för kommunerna att kunna 
erbjuda medling vid brott till alla gärningspersoner under 21 år. Emellertid finns 
inga föreskrifter om hur medling ska organiseras. Det är därför nödvändigt att 
kommunerna kan utveckla bärkraftiga och kostnadseffektiva medlingsverksam-
heter så att verksamheten blir rikstäckande, enhetlig och rättssäker.  
 Inför regeringsuppdragets avslutning har Brå därför utarbetat en kortfattad 
skrift som bygger på erfarenheterna av det femåriga regeringsuppdraget.7 I skrif-
ten presenteras förslag på tre olika modeller för hur medling i framtiden kan 
organiseras på ett rikstäckande sätt, samt de bedömningar som görs för att till-
fredsställa det fortsatta behovet av utbildning, metodutveckling och kvalitetssäk-
ring. Skriften avslutas med nedanstående tio punkter, som baseras på de erfaren-
heter Brå gjort under det femåriga medlingsuppdraget. Skriften utkommer i bör-
jan av år 2008. 
 

                                                  
7
 Medling i går i dag och imorgon – en kort skrift om medling. 
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En samlad bedömning av vad som behövs för en fungerande och bär-
kraftig medlingsverksamhet kan sammanfattas i följande tio punkter: 

• en stabil kommunal organisation alternativt ett upparbetat samarbete med 
annan eller andra kommuner i en gemensam verksamhet 

• etablerade samarbetsrutiner med i första hand polis, åklagare och social-
tjänst samt kriminalvård 

• utbildade och kompetenta medlare 
• rutiner för dokumentation och kommunikation av medlingsärenden 
• etablerade rutiner för ärendeförmedling såväl i den egna organisationen som 

i samverkan med de instanser som förmedlar ärendena 
• särskild budget för medlingsverksamheten 
• stabil personalsituation 
• öronmärkt tid för medling 
• förankring i den kommunala verksamheten  
• etablerade rutiner för kärnverksamheten. 
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Bilagor 
Bilaga 1. Riktlinjer för Brå:s stöd till  
medlingsverksamhet 
 
  2003-02-24 
 
Medling vid brott 

Den 1 juli 2002 trädde lagen (2002:445) om medling med anledning av brott 
(medlingslagen) i kraft. Lagen gäller medling som anordnas av en kommun eller 
av staten med anledning av brott (§ 1). Med medling avses i lagen att en gär-
ningsman och en målsägande möts inför en medlare för att tala om brottet och 
följderna av detta (§ 2). 
 
Enligt regeringen bör medling i framtiden spela en mer framträdande roll i på-
följdssystemet för unga lagöverträdare. På sikt bör medlingsverksamhet finnas 
tillgänglig i hela landet. För att stimulera en sådan utveckling har regeringen för 
budgetåret 2003 avsatt 18 miljoner kronor. Regeringen avser att återkomma om 
finansieringen från och med år 2004.Verksamheten skall bidra till att öka kun-
skaperna om medling, både i arbetet med unga som begått brott och som stöd 
till brottsoffer. 
 
Brå:s uppdrag 

Regeringen har uppdragit åt Brottsförebyggande rådet (Brå) att fördela det eko-
nomiska stödet, samt att ansvara för utbildning, metodutveckling och kvalitets-
säkring. Brå:s uppgift är att stimulera till att medlingsverksamhet införs där så-
dan saknas och att befintliga medlingsverksamheter vid behov utvecklas och 
byggs ut. Olika former av metodutveckling skall främjas. Utbildning och kompe-
tensutveckling av medlare skall ägnas särskild uppmärksamhet. Långsiktiga med-
lingsprojekt skall prioriteras. Regeringens mål att göra medling tillgänglig i hela 
landet förutsätter att medling kommer till stånd på ett konsekvent och strukture-
rat sätt. Det ekonomiska stödet skall användas för att utveckla effektiva med-
lingsorganisationer. 
 
Information 

För att fullgöra regeringens målsättning om medlingens utveckling i Sverige pla-
neras omfattande informations- och utbildningsinsatser. Under våren genomförs 
tre regionala upptaktsmöten; i Göteborg (8 april),  Stockholm (10 april) och 
Umeå (8 maj). Vid upptaktsmötena informeras om den nya medlingslagen, reger-
ingens satsning och Brå:s stöd.  Exempel på pågående medlingsverksamheter 
presenteras, liksom erfarenheter av medling i våra nordiska grannländer. Mer 
information om upptaktsmötena kommer bland annat att finnas på Brå:s webb-
plats (www.bra.se) och i det nyhetsbrev som planeras.  
 
Utbildning och kompetensutveckling 

Utbildning och kompetensutveckling kommer att vara av avgörande betydelse 
för att utveckla medlingen i Sverige. För närvarande utarbetas därför en nationell 
utbildningsplan, som kommer att presenteras vid upptaktsmötena. Nystartade 
medlingsprojekt kommer att erbjudas grundutbildning, stöd och hjälp. Befintliga 
medlingsverksamheter kommer att stödjas i sin fortsatta utveckling, bland annat 
med vidareutbildning. Medel för att finansiera deltagande i dessa utbildningar 
kommer att finnas. 
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Handledning och kvalitetssäkring 

Brå avser också att ge konkret handledning och stödja kontakter och nätverks-
bildning mellan olika medlingsverksamheter. Regionala stödpersoner, som på 
plats kan hjälpa kommunerna att starta och utveckla medling, kommer att enga-
geras. För att garantera en tillförlitlig kunskapsuppbyggnad om medlingsverk-
samheten, samt dess betydelse och effekter för de inblandade, kommer Brå att 
följa och utvärdera verksamheten. Vid Brå har ett särskilt kansli inrättats för att 
utföra ovanstående uppgifter. 
 
”Modellkommuner” 

Ett mindre antal kommuner (5-7), som utformat en medlingsverksamhet i enlig-
het med medlingslagen, kan ansöka om att få bli så kallade modellkommuner. 
Förutom att utveckla den egna verksamheten skall dessa kommuner vara bered-
da att på olika sätt stödja andra kommuner att starta eller utveckla medling, till 
exempel genom att ta emot studiebesök, ge föreläsningar och handledning. Av 
ansökan skall framgå hur man planerar att fullgöra uppgiften. För uppdraget 
erhålls full kostnadstäckning. 
 
Ekonomiskt stöd 

De tillgängliga medlen är avsedda att stödja en långsiktig och varaktig uppbygg-
nad av medlingsverksamheten i Sverige. Medlen skall bidra till att medling på 
sikt blir tillgänglig i hela landet. För att på bästa sätt fullgöra detta uppdrag 
kommer det ekonomiska stödet att fördelas som: 

1. Utbildningsstöd 
2. Verksamhetsbidrag 
3. ”Modellkommuner” 

 

Utbildningsstödet avser att täcka kostnader för att delta i olika typer av med-
lingsutbildningar. Utbildningsplanen kommer att vara klar i början av april och 
presenteras vid de nämnda upptaktsmötena. Ansökningar om medel för att delta 
i medlingsutbildning kommer därför inte att kunna göras förrän planen har of-
fentliggjorts. Särskild ansökningsblankett kommer att finnas på Brå:s webbsida. 
 

Verksamhetsbidraget avser att täcka omkostnader för att starta eller utveckla 
medlingsverksamhet. Syftet med verksamhetsbidraget är att få igång så många 
medlingsverksamheter som möjligt. Ekonomiskt stöd skall i första hand utgå till 
kommunal medlingsverksamhet för unga lagöverträdare. En förutsättning för att 
få ekonomiskt stöd är att verksamheten bedrivs på det sätt och med det syfte 
som anges i medlingslagen (se kommentarer till medlingslagen, bilaga 3). Av 
ansökan bör framgå hur medlingsverksamheten kan integreras i de lokala orga-
nisationernas reguljära verksamhet. Ansökningar, som innebär nya och effektiva 
former för samarbete mellan polis och socialtjänst, samt mellan kommuner, och 
som dessutom är kostnadseffektiva, kommer att prioriteras. Ansökan görs på 
bifogade blankett avseende verksamhetsbidrag (bilaga 1). 
 

Modellkommuner. På flera orter i landet pågår sedan många år en aktiv med-
lingsverksamhet. Det finns anledning att dra nytta av denna verksamhet genom 
att delge andra orter erfarenheterna av hur medling utvecklats i dessa kommu-
ner. De kommuner som vill komma i fråga som modellkommuner skall, förutom 
att fylla i ansökningsblanketten avseende modellkommun (bilaga 2), beskriva 
hur man planerar att bistå andra kommuner i att etablera eller utveckla med-
lingsverksamheten. För uppdraget utgår full kostnadstäckning, som regleras i 
särskild ordning. Vid valet av modellkommuner kommer vi bland annat att strä-
va efter en god geografisk täckning. 
 

Frågor besvaras av Lars Alexandersson, e-post: lars.alexandersson@bra.se, tel: 
08-4018732, Mauro Pliscovaz, e-post: mauro.pliscovaz@bra.se, tel: 08-4018784 
och Lottie Wahlin, e:post: lottie.wahlin@bra.se, tel:08-4018719. 



       
 
 
 

Ansökan om verksamhetsbidrag för att starta eller utveckla medling vid brott år 2003  
(se bilagda kommentarer till medlingslagen) 

 
Projektets namn 
 
Sökande  
Namn     Befattning 
      

 
 
 
_______________________________________________________________________ 
Fullständig adress (gata/box/postadress) 
 
_______________________________________________________________________ 
Telefon   Fax  E-postadress 
      
 
_______________________________________________________________________ 
Huvudman (om annan än sökande)  
Namn     Befattning 
 
_______________________________________________________________________ 
Fullständig adress (gata/box/postadress) 
   
 
_______________________________________________________________________ 
Telefon   Fax  E-postadress  
 
 
 

_______________________________________________________________________ 
Projektet sker i samarbete med (ange vilka) 
 
_______________________________________________________________________ 
Period för ekonomiskt stöd 
 

Sökt bidrag från BRÅ    (SEK)(SEK)(SEK)(SEK) 
 
 



  
Beskrivning av verksamheten - använd gärna bilagor!  
(Blanketten gäller både nya och befintliga medlingsverksamheter) 
 
1. Vilka brottstyper gäller medlingen? Om begränsningar finns, motivera dessa. 
 
 
 
 
 
 
2. Gör en uppskattning av antalet medlingsbara ärenden per år. 
 
 
 
 
 
 
3. Vilka åldrar ska medlingsverksamheten gälla? 
 
 
 
 
 
 
4. Vem är huvudman för medlingsverksamheten? (Bifoga gärna en skiss över  
    medlingsorganisationen) 
 
 
 
 
 
 
5. Om medlingsunderlaget bedöms vara för litet, ange planerad eller möjlig samverkan med 
närliggande kommuner.  
 
 
 
 
 
 
6. Hur identifieras medlingsärenden? Beskriv hur samarbetet ska se ut mellan 
medlingsverksamheten och polis/socialtjänst/åklagare? Hur ser vägen ut från gärningsman, 
som erkänt brott, till medlat ärende? 
 
 
 
 
 
 
 



 
7. Beskriv vilka personer som kommer att vara medlare. Vilken utbildning  
   och bakgrund har dessa personer? 
  
 
 
 
 
 
 
8. Hur ser kostnadsberäkningen ut?  Ange hur de sökta medlen ska användas. Ange 
beräknad total kostnad, det vill säga egen finansiering, ekonomiskt stöd som söks från BRÅ 
och eventuell annan finansiering.  
 
 
 
 
 
 
Dokumentation och uppföljning:  
En rapport om verksamheten skall vara BRÅ tillhanda senast den 31 december 
2003, respektive 15 mars 2004. Riktlinjer för vilka uppgifter som ska ingå i 
rapporten kommer att följa med beslutet om ekonomiskt stöd. 
_______________________________________________________________________ 
 
Datum för ansökan:____________________________ 
 
 
Underskrift av sökande 
Namn    Befattning 
 
_______________________________________________________________________ 
Namnförtydligande   
   
 
_______________________________________________________________________ 
Underskrift av huvudman     
Namn    Befattning 
 
_______________________________________________________________________ 
Namnförtydligande   
   
_______________________________________________________________________ 
Ansökan och bilagor i 3 exemplar ska vara BRÅ tillhanda senast den 1 juni 2003 
eller senast den 1 oktober 2003    
        
Brottsförebyggande rådet, BRÅ Brottsförebyggande rådet, BRÅ Brottsförebyggande rådet, BRÅ Brottsförebyggande rådet, BRÅ         
MedlingskanslietMedlingskanslietMedlingskanslietMedlingskansliet        
Box 1386Box 1386Box 1386Box 1386        
111 93  STOCKHOLM111 93  STOCKHOLM111 93  STOCKHOLM111 93  STOCKHOLM      
 
       



 
       
  
      
Ansökan om att bli så kallad modellkommun för medling vid brott år 2003 
(se bilagda kommentarer till medlingslagen) 
 
Projektets namn 
 
Sökande  
Namn     Befattning 
      

 
 
 
_______________________________________________________________________ 
Fullständig adress (gata/box/postadress) 
   
 
_______________________________________________________________________ 
Telefon   Fax  E-postadress 
      
 
_______________________________________________________________________ 
Huvudman (om annan än sökande)  
Namn     Befattning 
 
_______________________________________________________________________ 
Fullständig adress (gata/box/postadress) 
   
 
_______________________________________________________________________ 
Telefon   Fax  E-postadress  
 
 
 

_______________________________________________________________________ 
Projektet sker i samarbete med (ange vilka) 
 
_______________________________________________________________________ 
Period för ekonomiskt stöd 
 

Sökt bidrag från BRÅ (SEK) 
 
 



  
Beskrivning av verksamheten - använd gärna bilagor!  
 
 
1. Vilka brottstyper gäller medlingen? Om begränsningar finns, motivera dessa. 
    
    
    
    
    
    
2. Beskriv er hittillsvarande erfarenhet av medling. Hur många medlingar i brottmål har ni 
genomfört de senaste åren? Gör en uppskattning av antalet medlingsbara ärenden per år. 
 
 
 
 
 
 
3. Vilka åldrar omfattar medlingsverksamheten? 
 
 
 
 
 
 
4. Vem är huvudman för medlingsverksamheten? (Bifoga gärna en skiss över  
    medlingsorganisationen) 
 
 
 
 
 
 
5. Om medlingsunderlaget bedöms vara för litet, ange planerad eller möjlig samverkan med 
närliggande kommuner.  
 
 
 
 
 
 
6. Hur identifieras medlingsärenden? Beskriv samarbetet mellan medlingsverksamheten och 
polis/socialtjänst/åklagare? Hur ser vägen ut från gärningsman, som erkänt brott, till medlat 
ärende? 
 
 
 
 
 
 



7. Beskriv vilka personer som är medlare. Vilken utbildning och bakgrund har dessa 
personer? 
  
 
 
 
8. Beskriv på vilka sätt ni skulle kunna bistå andra kommuner som vill starta eller utveckla 
medling. 
 
 
 
 
9. Hur ser kostnadsberäkningen ut för såväl den egna verksamheten, som för uppgiften att 
vara modellkommun?  Ange beräknad total kostnad,  inklusive lönekostnader och andra 
omkostnader.   
 
 
 
 
Dokumentation och uppföljning:  
En rapport om verksamheten skall vara BRÅ tillhanda senast den 31 december 
2003. Riktlinjer för vilka uppgifter som skall ingå i rapporten kommer att följa med 
beslutet om ekonomiskt stöd. 
_______________________________________________________________________ 
 
Datum för ansökan:____________________________ 
 
 
Underskrift av sökande 
Namn    Befattning 
 
_______________________________________________________________________ 
Namnförtydligande   
   
 
_______________________________________________________________________ 
Underskrift av huvudman     
Namn    Befattning 
 
_______________________________________________________________________ 
Namnförtydligande   
   
_______________________________________________________________________ 
Ansökan och bilagor i 3 exemplar ska vara BRÅ tillhanda senast den 1 juni 2003. 
    
Brottsförebyggande rådet, BRÅ Brottsförebyggande rådet, BRÅ Brottsförebyggande rådet, BRÅ Brottsförebyggande rådet, BRÅ         
MedlingskanslietMedlingskanslietMedlingskanslietMedlingskansliet        
Box 1386Box 1386Box 1386Box 1386        
111 93  STOCKHOLM111 93  STOCKHOLM111 93  STOCKHOLM111 93  STOCKHOLM      
       
 



                       
 
 
 
 
Kommentarer till medlingslagen 
 
 

•  Syfte. Enligt  medlingslagen syftar medlingsmötet bland annat  till att gärningsmannen får 

ökad insikt om brottets konsekvenser och att målsäganden ges möjlighet att bearbeta sina 

upplevelse. ( 3 §).   

 

•  Förutsättningar. Medling skall vara frivillig för både gärningsman och målsägande. Det 

brott som medlingen avser ska vara anmält till polisen. Dessutom ska gärnings- mannen ha 

erkänt gärningen eller delaktighet i denna. Medling får endast ske om det med hänsyn till 

samtliga omständigheter framstår som lämpligt (5 §) 

 

•  Målgrupper.  Enligt regeringsuppdraget till BRÅ ( 2002-12-19) bör  bidrag i första hand 

utgå till kommunal medlingsverksamhet för unga lagöverträdare. I medlingslagen anges 

ingen övre åldersgräns för en gärningsman att delta i medling. Enligt medlingslagens 5 §, 2 

st.  får medling ske endast om det finns synnerliga skäl när gärningsmannen är under tolv 

år. 

 

•  Brottstyper. Inga brott har i lagen uteslutits från medling, Dock konstateras 

 (i prop.2001/02:126) att medling vid så kallade offerlösa brott, t ex. narkotikabrott,  

inte är möjlig och att medling vid vissa andra brott, t. ex sexualbrott och våld mot  

kvinnor i nära relationer, är direkt olämpligt. Olika utvärderingar har visat att   

medling torde vara mest meningsfull när det finns en målsägande som känner sig  

personligen kränkt.  

 

•  Medlingsmötet. Enligt medlingslagen 9 § ska målsäganden vid medlingsmötet ges 

möjlighet att berätta om sin upplevelse av brottet och dess följder. Gärningsmannen ska få 

möjlighet att berätta varför gärningen kom att begås och ge sin syn på sin situation. 

Målsäganden kan också framställa önskemål om gottgörelse, och gärningsmannen kan 

framföra en ursäkt för sitt handlande. Enligt medlingslagens  

     10 § ska medlaren medverka till att avtal om gottgörelse träffas endast om det är  

     uppenbart att innehållet i avtalet inte är oskäligt. 

 



•  Medlare. Enligt medlingslagens 4 § ska medlaren vara en kompetent och rättrådig person. 

Medlaren ska vara opartisk. Enligt regeringsuppdraget ska frågan om utbildning och 

kompetensutveckling av medlarna ägnas särskild uppmärksamhet. Både professionella 

medlare och lekmannamedlare kan komma i fråga. 

 

•  Identifiering av medlingsärenden Enligt lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser 

om unga lagöverträdare, 6 §; ska, om någon som är under arton år är skäligen misstänkt 

för ett brott på vilket fängelse kan följa, socialnämnden genast underrättas. Av 

underrättelsen ska det framgå om den misstänkte har tillfrågats om han eller hon vill delta i 

medling enligt lagen (2002:445) om medling med anledning av brott, samt hur den 

misstänkte ställt sig till deltagande, lag (2002:447). 

 

•  När bör medling ske? Enligt  medlingslagens 6 § ska medlingsförfarandet genomföras 

skyndsamt.  Medlaren ska samråda  med förundersökningsledaren om medling avses äga 

rum innan förundersökningen har avslutats. Om medling avses äga rum därefter, men innan 

det finns en lagakraftvunnen dom,  skall medlaren samråda med åklagaren. 
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Bilaga 2. Beslut om ekonomiskt stöd till medling 
Brå har under perioden 2003-2007 beviljat verksamhetsbidrag vid 9 tillfällen. 
Den sammanlagda summan för alla beviljade verksamhetsbidragen är 
39 682 300 kronor. Vid ett tillfälle har Brå beviljat stöd till regionala samordna-
re till den sammanlagda summan 3 767 500. 20 kommuner har beviljats stöd för 
att vara modellkommun (vid olika tillfällen) till den sammanlagda summan 
7 225 000.  
 
Pengar har beviljats vid 10 tillfällen, 9 gånger verksamhetsbidrag+ 
modellkommun samt 1 gång bidrag till regionala samordnare; 

• Juni 2003  – 25 verksamhetsbidrag (4 indirekt), 3 modellkommun. 
(6 068 500 i verksamhetsbidrag och 1 295 000 modellkommunbidrag) 

• Oktober 2003 – 29 verksamhetsbidrag (20 indirekt), 3 modellkommun 2 av 
bidragen till medlingsföreningar. (verksamhetsbidrag: 5 122 000, modell-
kommun 1 630 000, 75 000 till medlingsförening, 100 000 till nordisk kon-
ferens i medling) 

• April 2004 – 10 verksamhetsbidrag (12 indirekt), 2 modellkommun, 1 kon-
ferens. (summa verksamhetsbidrag: 2 496 000 modellkommun: 1 675 000, 
konferens: 100 000) 

• Oktober 2004 –13 verksamhetsbidrag (20 indirekt), 4 modellkommunsbi-
drag, 2 av bidragen till medlingsföreningar. (summa: verksamhetsbidrag, 
4 510 000, modellkommun 1 650 000, 50 000 till redigering av bok, 30 000 
konferens) 

• April 2005 – 10 verksamhetsbidrag (13 indirekt), 1 regionala samordnare, 1 
modellkommunsbidrag. (summa: verksamhetsbidrag 2 340 000 regional sam-
ordnare: 350 000, modellkommun: 1 000 000) 

• Oktober 2005 – 14 verksamhetsbidrag (4 indirekt), 2 modellkommun, 
2 regional samordnare, 2 konferenser varav 1 till specifik kommun. (sum-
ma: verksamhetsbidrag 3 540 800, modellkommun: 455 000 konferens: 
100 000, regional samordnare: 532 000) 

• April 2006 – 11 verksamhetsbidrag (34 indirekt), 1 regional samordnare, 
1 modellkommun (summa: verksamhetsbidrag, 3 851 808, 250 000 regional 
samordnare, 515 000 modellkommun) 

• Oktober 2006 – 20 verksamhetsbidrag (39 indirekt), 1 modellkommun. 
(summa: verksamhetsbidrag,  4 389 500, 250 000 modellkommun) 

• Mars 2007 (stöd till regionala samordnare) – 19 kommuner. (Summa: 2 635 
500) 

• April 2007 – 32 verksamhetsbidrag (55 indirekt) 1 till medlingsverksamhet. 
(Summa: verksamhetsbidrag 5 725 000 till medlingsförening 30 000). 

 

Sammanlagt har stöd tilldelats 414 kommuner vid 10 olika Av dessa 414 kom-
muner har 109 kommuner fått stöd fler än en gång, (80 kommuner har erhållit 
stöd vid två tillfällen, 22 kommuner 3 gånger, 5 kommuner vid 4 tillfällen och 1 
kommun har erhållit stöd vid 5 tillfällen).  
 

Av de 414 har också:  
• 5 av bidragen gått till medlingskonferenser och ett bidrag har gått till redige-

ring av en medlingsbok. 
• 20 är modellkommunsbidrag varav 5 av dessa är både modellkommunbidrag 

och verksamhetsbidrag. 
• 22 är regionalsamordnarstöd där 3 av kommuner fått bidraget vid två olika 

tillfällen.  
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     Protokoll nr 63 
     Sammanträdesdatum: 
     2003-06-17 
 
Ekonomiskt stöd till medling 
 
Beträffande ansökningar om ekonomiskt stöd till medling 
inkomna till den 1 juni 2003, har följande beslut fattats: 
 
(L9-2003/0321) Bräcke 
Ansökan gäller projektet ”Elevmedling” Medling i skolan i Bräcke. Brå beviljar 
ett verksamhetsbidrag med 18 000 kronor till medlingsverksamheten i Bräcke. 
Beträffande kostnader för utbildning hänvisas till de kurser som anordnas av Brå 
(se Brå:s hemsida: www.bra.se). Brå ser positivt på att kommunen söker samar-
bete i medlingsverksamheten med grannkommunerna. En förutsättning för bi-
draget är att medlingsverksamheten bedrivs enligt medlingslagen. Bidraget avser 
ett verksamhetsår. 
 
(L9-0320/2003) Hudiksvall 
Ansökan gäller medlingsprojektet Handslaget i Hudiksvall. Brå beviljar Hudiks-
valls kommun ett verksamhetsbidrag om 100 000 kronor för att utveckla med-
lingsverksamheten och samarbetet med kommunerna Ljusdal och Nordanstig. 
Bidraget avser ett verksamhetsår. 
 
(B3.4-0319/2003) Ljusdal 
Ansökan avser medlingsprojektet Handslaget i Ljusdal. Brå beviljar Brottsföre-
byggande rådet i Ljusdals kommun ett verksamhetsbidrag om 50 000 kronor för 
att stödja utvecklingen av medlingsverksamheten och samarbetet med grann-
kommunerna Hudiksvall och Nordanstig. Bidraget avser ett verksamhetsår. 
 
(B3.4-0294/2003) Göteborg 
Ansökan avser Medling vid brott i Göteborg. Brå beviljar Göteborgs kommun 
ett verksamhetsbidrag om 1 027 000 kronor för att utveckla befintlig medlings- 
verksamhet. Bidraget avser de fyra halvtidstjänsterna som medlare, del i lokal-
kostnad och vissa administrativa kostnader och gäller ett verksamhetsår.  
 
(B3.4-0313/2003) Täby 
Ansökan gäller Medling i Täby. Brå beviljar Täby kommun ett verksamhetsbi-
drag för att starta medlingsverksamhet enligt medlingslagen. Bidraget omfattar 
inte utbildningsposten, då utbildning tillhandahålls av Brå genom särskilda kur-
ser (se Brå:s hemsida, www.bra.se). 
 
(L9-0312/2003) Örnsköldsvik 
Ansökan avser Örnsköldsviks medlingsverksamhet. Brå beviljar Örnsköldsviks 
kommun ett bidrag till medlingsverksamheten om totalt 530 000 kronor. Av 
bidraget är 245 000 kronor avsedda för att utveckla den egna medlings- verk-
samheten och 285 000 för uppgiften som modellkommun. Bidraget avser ett 
verksamhetsår. 
 
(B3.4-0314/2003) Järfälla 
Ansökan gäller medlingsverksamheten i Järfälla. Brå beviljar Järfälla kommun 
ett verksamhetsbidrag för att utveckla befintlig medlingsverksamhet. En förut-
sättning för det ekonomiska stödet är att verksamheten bidrivs i enlighet med 
medlingslagen och som primär målgrupp har åldersgruppen 15 till 17 år. Bidra-
get avser ett verksamhetsår. 
 
(L9-0311/2003) Uppsala 
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Ansökan gäller Uppsalas medlingsverksamhet. Brå beviljar Uppsala kommun 
ekonomiskt stöd med 515 000 kronor. Stödet avser att utveckla den egna med-
lingsverksamheten, samt uppgiften att vara modellkommun. Bidraget avser ett 
verksamhetsår. 
 
(B3.4-0327) Sundbyberg 
Ansökan avser medlingsverksamheten i Solna, Ekerö och Sundbyberg. Brå bevil-
jar Sundbybergs kommun ett verksamhetsbidrag om 345 000 kronor för att ut-
veckla en effektiv samverkansmodell och svara för medlingsverksamheten i de tre 
nämnda kommunerna. Bidraget avser ett verksamhetsår. 
 
(B3.4-0339/2003) Sundbyberg 
Ansökan avser ”Medsam” – medlingssamtal i Sundbyberg. Då ansökan primärt 
avser att utveckla konsekvensprogram och liknande insatser inom socialtjänsten 
beslutar Brå att avslå ansökan. Brå har för denna ansökningsperiod beviljat en 
annan ansökan från Sundbybergs kommun avseende medlingsverksamheten i 
Solna, Ekerö och Sundbyberg (diarienr: B3.4-0327/2003). 
 
(B3.4-0333/2003) Botkyrka 
Ansökan avser medling i Botkyrka. Brå beviljar Botkyrka kommun ett verksam-
hetsbidrag om 175 000 kronor för att utveckla medlingsverksamheten i kommu-
nen. Bidraget avser ett verksamhetsår. 
 
(B3.4-0332/2003) Nybro 
Ansökan avser start av medling i Nybro. Brå beviljar Nybro kommun ett verk-
samhetsbidrag för att starta medlingsverksamhet i kommunen. Med hänsyn till 
kommunens befolkningsunderlag och antalet misstänkta gärningsmän i åldrarna 
15 till 17 år beviljas 75 000 kronor. Bidraget avser ett verksamhetsår. 
 
(B3.4-0340/2003) Laholm 
Ansökan avser medling vid ungdomsbrott i Laholm. Brå beviljar Laholms kom-
mun ett verksamhetsbidrag om 120 000 kronor för att utveckla befintlig med-
lingsverksamhet. Beträffande utbildning i medling anordnar Brå särskilda kurser 
för medlare och medlingsansvariga (se Brå:s hemsida; www.bra.se). Bidraget 
avser ett verksamhetsår. 
 
(L9-0341/2003) Laholm 
Ansökan avser att Laholm skall bli modellkommun för medling. Brå avslår an-
sökan med hänvisning till att Laholms kommun inom denna ansökningsperiod 
redan beviljats verksamhetsbidrag för att utveckla befintlig medlingsverksamhet 
(diarienr: B3.4-0340/2003). 
 
(B3.4-0337/2003) Trelleborg 
Ansökan avser medlingsverksamhet i Trelleborg. Brå beviljar Trelleborgs kom-
mun ett verksamhetsbidrag om 30 000 kronor. Brå ser positivt på kommunens 
strävan att utveckla medlingssamarbetet med grannkommunerna. Bidraget avser 
ett verksamhetsår. 
 
(B3.4-0328-2003) Umeå 
Ansökan avser medling i Umeå. Brå beviljar Umeå kommun ett verksamhets- 
bidrag om 200 000 kronor för att utöka och utveckla medling vid brott. Brå ser 
positivt på kommunens beredskap att hjälpa kranskommuner att komma igång 
med medling. Bidraget avser ett verksamhetsår. 
 
(B3.4-0329/2003) Norsborg/Botkyrka 
Ansökan avser projektet ”STUGAN” i Norsborg. Då projektet inte gäller med-
lingsverksamhet beslutar Brå att avslå ansökan. 
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(L9-0330/2003) Sundsvall 
Ansökan gäller medlingsverksamheten i Sundsvall. Brå beviljar Sundsvalls kom-
mun ett verksamhetsbidrag om 400 000 kronor för att utveckla befintlig med-
lingsverksamhet och samarbetet med grannkommunerna. Då ansökan inte inne-
håller någon plan för uppgiften att vara modellkommun, avslås ansökan i den 
delen. Bidraget avser ett verksamhetsår. 
 
(B3.4-0334/2003) Malmö 
Ansökan avser medlingsverksamhet i Malmö stad. Brå beviljar Malmö stad ett 
verksamhetsbidrag om 900 000 kronor för att starta och utveckla medlingsverk-
samheten. Bidraget avser att täcka lönekostnaderna och viss del av övriga angiv-
na kostnader. Bidraget avser ett verksamhetsår. 
 
(B3.4-0335/2003) Norrmalm/Stockholm 
Ansökan avser medel för ART-utbildning i stadsdelen Norrmalm, Stockholm. 
Då ansökan inte avser medling beslutar Brå att avslå densamma. 
 
(B3.4-0323/2003) Norrmalm/Stockholm 
Ansökan avser medel för utvidgad medling (Real Justice-metoden) i stadsdelen 
Norrmalm, Stockholm. Då verksamheten inte bedöms vara i enlighet med med-
lingslagen beslutar Brå att avslå ansökan. Dessutom framgår av en annan med-
lingsansökan från socialtjänstförvaltningen i Stockholm, som för närvarande 
handläggs, att Medling City avser att erbjuda bland andra Norrmalm sin med-
lingstjänst. 
 
(B3.4-0336/2003) Närpolisområde Globen/Stockholm 
Ansökan avser medlingsprojektet i närpolisområde Globen, Stockholm, som 
omfattar stadsdelarna Skarpnäck, Enskede-Årsta, Älvsjö och Katarina-Sofia. Brå 
beviljar ett verksamhetsbidrag om 450 000 kronor till polismyndigheten i Stock-
holm, närpolisområde Globen, för att utveckla medlingsverksamheten. Bidraget 
avser ett verksamhetsår. Av återrapporteringen bör det framgå hur medlings-
tjänsten kommer att integreras i den ordinarie verksamheten. 
 
(B3.4-0344/2003) Nyköping 
Ansökan avser medling i östra Sörmland. Brå beviljar ett verksamhetsbidrag om 
205 500 kronor avseende lönekostnad för medlingssamordnare till Nyköpings 
kommun. En förutsättning för bidraget är att kommunen själv svarar för resor, 
administrativa kostnader etc. Brå ser positivt på kommunens strävan att samver-
ka med grannkommuner i medlingsverksamheten. Bidraget avser ett verksam-
hetsår. 
 
(B3.4-0346/2003) Säffle 
Ansökan avser medlingsverksamhet i Säffle. Brå beviljar Säffle kommun ett verk-
samhetsbidrag om 60 000 kronor för att starta medlingsverksamhet. Brå ser 
positivt på kommunens avsikt att etablera en samverkan med grannkommunen 
Åmål. Bidraget avser ett verksamhetsår. 
 
(B3.4-0305/2003) Stockholm  
Ansökan avser medling i Stockholm city och söderort. Brå beviljar Socialförvalt-
ningen i Stockholm stad ett verksamhetsbidrag om 1 000 000 kronor för att 
starta och utveckla medling vid brott. Stödet avser att täcka kostnader för pro-
jektledare i både söderort och city, vissa lokalkostnader och lekmannaarvoden. 
Då fler ansökningar inkommit från Stockholms kommun vill Brå framhålla vik-
ten av att kommunens medlingsverksamhet samordnas på ett lämpligt sätt. Stö-
det avser ett verksamhetsår. 
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     Protokoll nr 66 
     Sammanträdesdatum 
     2003-06-26 
 
Ekonomiskt stöd till medling 
 
Beträffande ansökningar om ekonomiskt stöd till medling nkomna till den 1 juni 
2003, har följande beslut fattats: 
 
(B3.4-0318/2003) Borås 
Ansökan avser ekonomiskt stöd för vidareutbildning i medling i Borås. Brå har 
informerat sökanden om att utbildningsstöd beviljas genom att Brå kostnadsfritt 
anordnar grund- och vidareutbildning i medling. De kommuner som vill skicka 
deltagare till dessa utbildningar kan också ansöka om att få kostnaderna för resa 
och logi täckta av Brå. Borås kommun har därför vid telefonkontakt med Brå 
den 12 juni 2003 återtagit sin ansökan.  
 
(B3.4-0317/2003) Vantör/Stockholm 
Ansökan avser medlingsverksamheten i stadsdelen Vantör/Stockholm. Brå bevil-
jar Stockholms kommun, stadsdelsförvaltningen i Vantör ett verksamhetsbidrag 
om 200 000 kronor för att utveckla befintlig medlingsverksamhet och integrera 
den i den ordinarie verksamheten. Då fler ansökningar inkommit från Stock-
holms stad vill Brå understryka vikten av att kommunen samordnar medlings-
verksamheten på ett lämpligt sätt. Stödet avser ett verksamhetsår. 
 
(B3.4-0331/2003) Haninge 
Ansökan avser medlingsverksamhet i Haninge kommun. Brå beviljar ett verk-
samhetsbidrag om 100 000 kronor till Haninge kommun för den del som avser 
medling mellan gärningsman och brottsoffer i enlighet med medlingslagen. Stö-
det avser att täcka kostnader för utveckling och samordning av medlingsverk-
samheten. Bidraget omfattar inte utbildningsdelen, då utbildning erbjuds kost-
nadsfritt av Brå genom särskilda kurser (se Brå:s hemsida, www.bra.se). Bidraget 
avser ett verksamhetsår. 
 
(L9-0255/2003) Luleå tekniska universitet 
Ansökan avser modellkommunsbidrag för samordning av medlingsverksamheten 
i Norrbottens län. Brå beviljar Luleå tekniska universitet, Enheten för rättsveten-
skap, Centrum för alternativ Konfliktlösning, ett modellkommunsbidrag om 
250 00 kronor för att samordna och stödja utvecklingen av medling vid brott 
enligt medlingslagen i Norrbottens 14 kommuner. Bidraget avser kostnader för 
samordningsarbetet, besök i kommunerna och del av universitetets lokal- och 
telefonkostnader. Bidraget avser ett verksamhetsår. 
 
(B3.4-0323/2003) Norrmalm/Stockholm 
Ansökan avser medel för utvidgad medling enligt Real Justice metoden i stadsde-
len Norrmalm, Stockholm. Brå beviljar Norrmalms stadsdelsförvaltning, Stock-
holm, ett verksamhetsbidrag om 300 000 kronor för att utveckla medling mellan 
gärningsman och brottsoffer i enlighet med medlingslagen. Bidraget avser ett 
verksamhetsår. 
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     Potokoll nr 99 
     Sammanträdesdatum 
     2003-10-27 
 
Ekonomiskt stöd till medling 
 
Beträffande ansökningar om ekonomiskt stöd till medling, som inkommit per 
den 1 oktober 2003, har följande beslut fattats: 
 
(B 3.4-0559/2003) Nordvästra Skåne 
Ansökan gäller medling i Nordvästra Skåne, som omfattar 10 kommuner. Hu-
vudman för verksamheten är NOSAM – nordvästskånska kommuner i samver-
kan. Kommunerna är Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskro-
na, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. NOSAM-området, sammanfal-
ler med polisområde Nordvästra Skåne. Brå beviljar NOSAM ett verksamhetsbi-
drag om 900 000 kronor för att utveckla medlingsverksamheten i samtliga 
kommuner inom NOSAM-området i enlighet med medlingslagen. Medlen är 
avsedda för projektledartjänster, medlararvoden, informationsinsatser och viss 
kontorsutrustning. Bidraget avser ett verksamhetsår. 
 
(L9-0543/2003) Västerås 
Ansökan avser medlingsverksamheten i Västerås. Med en tioårig erfarenhet av 
medling önskar kommunen nu bli s k modellkommun. Brå beviljar Västerås 
kommun ett ekonomiskt stöd om 480 000 kronor. Stödet avser uppgiften att 
vara modellkommun i regionen, d v s att initiera och samordna nätverk av med-
lings- verksamheter, svara för viss utbildning, handledning och annat stöd till 
närliggande kommuner. Bidraget är även avsett för att utveckla den egna med-
lings- verksamheten. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med medlingslagen. 
De beviljade medlen avser ett verksamhetsår.  
 
(B 3.4-0540/2003) Växjö 
Ansökan avser medlingsverksamheten Galaxen i Växjö kommun. Brå beviljar 
Växjö kommun ett verksamhetsbidrag om 300 000 kronor för att genom en 
heltidsanställning utveckla medlingsverksamheten i enlighet med medlingslagen. 
För att på sikt skapa en kontinuerlig och bärkraftig medlingsverksamhet gör Brå 
bedömningen att kommunerna i regionen bör inleda ett samarbete. Ett sådant 
samarbete kan ligga till grund för en regional ansökan om ekonomiskt stöd vid 
ett kommande ansökningstillfälle. Bidraget avser ett verksamhetsår. 
 
(B3.4-0539/2003) Farsta, Stockholm 
Ansökan gäller medlingsverksamheten i stadsdelen Farsta, Stockholm. Brå bevil-
jar Farsta stadsdelsförvaltning ett verksamhetsbidrag om 200 000 kronor. Stödet 
är huvudsakligen avsett för en halvtidstjänst som medlingssamordnare, som ska 
förankra och få igång medlingsverksamheten i enlighet med medlingslagen. För 
att utveckla en bärkraftig och kostnadseffektiv verksamhet ska samordnaren 
undersöka hur medlingsverksamheten kan integreras i stadsdelsförvaltningens 
reguljära verksamhet, samt hur samarbetet med närliggande stadsdelar kan vida-
reutvecklas. Den centrala socialtjänstförvaltningen och ett antal stadsdelar i 
Stockholm har fått ekonomiskt stöd för att utveckla medling vid brott. Brå vill 
därför framhålla vikten av att medlingsverksamheten i kommunen samordnas på 
ett lämpligt sätt. Stödet avser ett verksamhetsår. 
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(B 3.4-0536/2003) Bollebygd 
Ansökan avser medlingsverksamheten i Bollebygds kommun. Medlings- verk-
samheten i Bollebygd omfattas av den ansökan som ingivits av Kommunförbun-
det Sjuhärad, som ska samordna och ge stöd och hjälp till regionens kommuner. 
Brå beviljar Bollebygds kommun ett verksamhetsbidrag om 50 000 kronor, 
främst avsett för medlarkostnader. Beträffande ansökan om medel för utbildning 
hänvisas till att Brå kostnadsfritt arrangerar sådan utbildning, se Brå:s hemsida: 
www.bra.se. Bidraget avser ett verksamhetsår. 
 
(B3.4-0527/2003) Katrineholm 
Ansökan avser medlingsverksamhet i Katrineholms, Flens och Vingåkers kom-
muner. Brå beviljar Katrineholms kommun ett verksamhetsbidrag om  
186 000 kronor för en halvtidstjänst som medlingssamordnare och viss kontors-
utrustning. Medlen är avsedda att utveckla medlingsverksamheten i enlighet med 
medlingslagen i de tre nämnda kommunerna. Bidraget avser ett verksamhetsår. 
 
(B3.4-0516/2003) Arboga 
Ansökan avser medlingsverksamhet i Arboga kommun. Brå beviljar Arboga 
kommun ett verksamhetsbidrag om 30 000 kronor avseende personalkostnader 
för att utveckla medlingsverksamheten i Arboga och samarbetet med Kungsörs 
och Köpings kommuner. De beviljade medlen är avsedda för verksamhet som 
bedrivs enligt medlingslagen och gäller ett verksamhetsår. Brå vill peka på möj-
ligheten av att få hjälp och stöd av Västerås kommun, som kommer att fungera 
som s.k. modellkommun för medling i regionen. 
 
(B3.4-0500/2003) Piteå 
Ansökan avser medling vid brott i Piteå kommun. Brå beviljar Piteå kommun ett 
verksamhetsbidrag om 150 000 kronor, motsvarande en halvtidstjänst, för att 
utveckla medling vid brott och samarbetet med andra kommuner i regionen. Brå 
vill peka på möjligheten att få hjälp och stöd av Luleå tekniska universitet, som 
har fått medel för att stödja utvecklingen av bärkraftiga medlingsverksamheter i 
Norrbottens län. Bidraget avser ett verksamhetsår. 
 
(B3.4-0355/2003) Båstad 
Ansökan avser medlingsverksamheten i Båstads kommun. Medlingsverksamhe-
ten i Båstad omfattas av den ansökan som ingivits av NOSAM i Nordvästra 
Skåne, som ska samordna och stödja utvecklingen av medling i områdets samtli-
ga kommuner. Brå beviljar Båstads kommun ett verksamhetsbidrag om 45 000 
kronor för att i nära samarbete med NOSAM utveckla en bärkraftig medlings-
verksamhet. Stödet avser ett verksamhetsår. Beträffande ansökan om medel för 
utbildning hänvisas till att Brå kostnadsfritt arrangerar sådan utbildning, se Brå:s 
hemsida: www.bra.se  
 
(B3.4-0541/2003)Timrå 
Ansökan avser medlingsverksamheten i Timrå kommun. Brå beviljar Timrå 
kommun ett verksamhetsbidrag om 100 000 kronor för att utveckla medling vid 
brott och samarbetet med andra kommuner i regionen. Bidraget avser att täcka 
kostnader för samordning av medling och arvoden till medlare. Beträffande ut-
bildningskostnader hänvisas till att Brå kostnadsfritt arrangerar sådan utbild-
ning, se Brås hemsida: www.bra.se .Bidraget avser ett verksamhetsår. 
 
(B3.4-0547/2003)Alingsås 
Ansökan avser medling inom projektet ”Brottsförebyggande samverkan i Aling-
sås”. Medlingsverksamheten i Alingsås omfattas av den ansökan som ingivits av 
Kommunförbundet Sjuhärad, som skall samordna och ge stöd och hjälp till regi-
onens kommuner. Brå beviljar Alingsås kommun ett verksamhetsbidrag om 
75 000 kronor avsett att täcka medlarkostnader som bedrivs enligt medlingsla-
gen. Beträffande ansökan om medel för utbildning hänvisas till att Brå kostnads-
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fritt arrangerar sådan utbildning, se Brås hemsida: www.bra.se. Bidraget gäller 
ett verksamhetsår. 
 
(B3.4-0551/2003) Skellefteå 
Ansökan gäller Medlingsprojektet i Skellefteå kommun. Ansökan avser kostna-
der för att formulera ett underlag för medlingsverksamheten i Skellefteå kom-
mun. Brå beviljar Skellefteå kommun ett verksamhetsbidrag om 50 000 kronor 
för att planera hur medlingsverksamheten ska organiseras och bedrivas. Då en 
sådan plan tagits fram kan kommunen återkomma med en ansökan vid kom-
mande ansökningstillfälle våren 2004. Bidraget gäller ett verksamhetsår. 
 
(B3.4-0552/2003) Söderhamn 
Ansökan avser medling i OBS-regionen, som omfattar kommunerna Ovanåker, 
Bollnäs och Söderhamn, under åren 2004 och 2005. Brå beviljar Söderhamns 
kommun ett verksamhetsbidrag om 200 000 kronor för att utveckla medlings- 
verksamheten i de tre nämnda kommunerna. Bidraget avser att täcka kostnader-
na för en medlingsansvarig, medlare och lokaler under ett verksamhetsår. Vid 
behov av mer tid, och därmed ytterligare ekonomiskt stöd, för att integrera med-
lingsverksamheten i kommunernas ordinarie verksamhet, hänvisas till komman-
de ansökningstillfällen under år 2004.  
 
(B3.4-0554/2003) Kalmar 
Ansökan gäller medlingsverksamheten i Kalmar kommun, och avser dels uppgif-
ten att vara s.k. modellkommun och dels att utveckla den egna medlingsverk-
samheten. Brå beviljar Kalmar kommun 750 000 kronor för båda dessa uppgif-
ter. Bidraget är avsett att täcka lönekostnaderna för en modellkommunsansvarig, 
samt kostnader för resor och logi i samband med fullgörandet av denna uppgift i 
regionens kommuner. Bidraget, som avser ett verksamhetsår, skall i övrigt täcka 
kostnaderna för att utveckla den egna medlingsverksamheten. 
 
(B3.4-0553/2003) Vårgårda  
Ansökan avser att starta medlingsverksamhet i Vårgårda och Herrljunga kom-
muner. Medlingsverksamheten i Vårgårda och Herrljunga omfattas av den ansö-
kan som ingivits av Kommunförbundet Sjuhärad, som skall samordna och ge 
stöd och hjälp för att utveckla medlingsverksamheten i regionens kommuner. Brå 
beviljar Vårgårda kommun ett verksamhetsbidrag om 80 000 kronor, avsett att 
huvudsakligen täcka medlarkostnader i de bägge kommunerna. Bidraget avser 
ett verksamhetsår. 
 
(B3.4-0555/2003) Värmdö 
Ansökan gäller medlingsverksamheten i Värmdö kommun. Ansökan avser ut-
veckling av befintlig medlingsverksamhet. Brå beviljar Värmdö kommun ett 
verksamhetsbidrag om 75 000 kronor för att utveckla medlingsmetoderna till att 
omfatta nya brottstyper, som till exempel våldsbrott, samt till att utveckla kun-
skaps- och erfarenhetsutbytet med grannkommunerna. Brå vill peka på möjlighe-
ten att vid nästa ansökningstillfälle våren 2004 återkomma med en ny ansökan 
som mer i detalj beskriver hur medlingsverksamheten i Värmdö kommun skall 
utvecklas. Bidraget gäller ett verksamhetsår. 
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(B3.4-0556/2003) Kristianstad 
Ansökan gäller medlingsverksamheten i Kristianstad kommun för perioden janu-
ari till juni 2004. Brå beviljar Kristianstad kommun ett verksamhetsbidrag om 
35 000 kronor. Medlen är avsedda att användas för att samordna och utveckla 
den egna medlingsverksamheten i enlighet med medlingslagen. För att bredda 
medlings- underlaget bör kommunen söka samarbete med närliggande kommu-
ner, som också avser att starta medling. Beträffande medel för utbildning hänvi-
sas till att Brå kostnadsfritt arrangerar sådan utbildning, se Brås hemsida: 
www.bra.se. Bidraget gäller ett verksamhetsår. 
 
(B3.4-0557/2003) Osby 
Ansökan gäller start av medling i Osby kommun. Brå beviljar Osby kommun ett 
verksamhetsbidrag om 50 000 kronor. För att kunna utveckla en bärkraftig 
medlingsorganisation i området bör kommunen söka samarbete med närliggande 
kommuner som också avser att starta medling i enlighet med medlingslagen. 
Stödet avser ett verksamhetsår. 
 
(B3.4-0566/2003) Föreningen för medling i Sverige 
Ansökan gäller bidrag till föreningens allmänna verksamhet och funktion som 
mötesplats för de som är intresserade av och arbetar med medling. Föreningen 
har bland annat planerat att utarbeta etiska regler för medlare och att skapa ett 
kontaktnätverk på Internet. Brå beviljar Föreningen för medling i Sverige ett 
bidrag om 75 000 kronor. 
 
(B3.4-0565/2003) Kalix 
Ansökan gäller start av medling i Kalix, Haparanda, Övertorneå och Överkalix 
kommuner. Kalix kommun kommer att ta på sig samordnings- och verksamhets- 
ansvaret. Brå beviljar Kalix kommun ett verksamhetsbidrag om 170 000 kronor. 
Stödet är främst avsett för en medlingsansvarig som ska utveckla och samordna 
verksamheten i de fyra kommunerna i enlighet med medlingslagen. Brå vill peka 
på möjligheten att få hjälp och stöd av Luleå tekniska universitet, som har fått 
medel för att stödja utvecklingen av bärkraftiga medlingsverksamheter i Norr-
bottens län. Stödet avser ett verksamhetsår. Beträffande ansökan om medel för 
utbildning hänvisas till att Brå kostnadsfritt arrangerar sådan utbildning, se Brå:s 
hemsida: www.bra.se. 
 
(B3.4-0564/2003) Boden 
Ansökan gäller start av medling vid ungdomsbrott i Bodens kommun. Brå bevil-
jar Bodens kommun ett verksamhetsbidrag om 165 000 kronor. Bidraget är av-
sett täcka kostnaderna för en halvtidstjänst. Medlen skall användas för att starta 
en medlingsverksamhet, som på sikt kan integreras i kommunens reguljära verk-
samhet. Brå vill peka på möjligheten att få hjälp och stöd av Luleå tekniska uni-
versitet, som har fått medel för att stödja utvecklingen av bärkraftiga medlings-
verksamheter i Norrbottens län. Bidraget avser ett verksamhetsår. 
 
(B3.4-0563/2003) Mark 
Ansökan gäller start av medling i Marks kommun. Brå beviljar Marks kommun 
ett verksamhetsbidrag om 75 000 kronor. Stödet är avsett som bidrag till en 
medlingssamordnare som skall bygga upp en medlingsverksamhet som är sam-
ordnad med kommunens familjerådslagsverksamhet. Brå ser positivt på kommu-
nens planer att samverka och bilda nätverk med närliggande kommuner. Med-
lingsverksamheten i Mark omfattas av den ansökan som ingivits av Kommun-
förbundet Sjuhärad, som skall samordna och ge stöd och hjälp för att utveckla 
medlingsverksamheten i regionens kommuner. Bidraget avser ett verksamhetsår. 

(B3.4-0562/2003) Arvidsjaur 
Ansökan gäller start av medling i Arvidsjaurs, Arjeplogs och Älvsbyns kommu-
ner. Brå beviljar Arvidsjaurs kommun ett verksamhetsbidrag om 100 000 kronor 
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för att bygga upp en medlingsverksamhet i de nämnda kommunerna. Stödet är 
avsett som bidrag till en medlingsansvarig som kan utveckla och samordna med-
lings- verksamheten i de tre kommunerna. Brå ser positivt på den i ansökan 
nämnda möjligheten att samverka med närliggande kommuner i Västerbotten. 
Brå vill peka på möjligheten att få hjälp och stöd av Luleå tekniska universitet, 
som har fått medel för att stödja utvecklingen av bärkraftiga medlingsverksam-
heter i Norrbottens län. Bidraget avser ett verksamhetsår. 
 
(B3.4-0561/2003) Kiruna 
Ansökan gäller start av medling i Kraftfält Norr, som omfattar kommunerna 
Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Pajala. Brå beviljar Kiruna kommun ett verk-
samhetsbidrag om 200 000 kronor för att bygga upp medlingsverksamheten i de 
nämnda kommunerna. Stödet är främst avsett för en medlingsansvarig som kan 
utveckla och samordna medlingsverksamheten i de fyra kommunerna. Brå vill 
peka på möjligheten att få hjälp och stöd av Luleå tekniska universitet, som har 
fått medel för att stödja utvecklingen av bärkraftiga medlingsverksamheter i 
Norrbottens län. Bidraget avser ett verksamhetsår. 
 
(B3.4-0571/2003) Örebro 
Ansökan gäller medlingsverksamheten i Örebro län. Brå beviljar Örebro kom-
mun ett verksamhetsbidrag om 500 000 kronor för att bygga upp medlingsverk-
samheten i Örebro län. Stödet är avsett för en heltidstjänst som skall utveckla 
och samordna medlingsverksamheten i länets kommuner. Huvudman för med-
lingsverksamheten är Socialförvaltning Öster, Socialjouren, som är samlokalise-
rad med polisen i Örebro. Bidraget avser ett verksamhetsår. Beträffande planera-
de utbildningsinsatser och kostnaderna härför, hänvisas till att Brå kostnadsfritt 
arrangerar sådan utbildning, se Brå:s hemsida: www.bra.se. 
 
(B3.4-0569/2003)Hässleholm 
Ansökan gäller start av medling i Hässleholms kommun. Brå beviljar Hässle-
holms kommun ett verksamhetsbidrag om 119 000 kronor. Stödet är avsett för 
att bygga upp medlingsverksamheten i Hässleholms kommun, med lokala Brå 
som referensgrupp. För att skapa en bärkraftig och kostnadseffektiv medlingsor-
ganisation förutsätts att kommunen utvecklar samarbetet med de intilliggande 
kommunerna Östra Göinge, Osby och Kristianstad. Stödet avser ett verksam-
hetsår. 
 
(B3.4-0568/2003)Eskilstuna 
Ansökan avser bidrag för att bedriva medlingsverksamhet i Eskilstuna kommun. 
Då Eskilstuna kommun även ansökt om att få bli s k modellkommun avslås före-
liggande ansökan och hänvisas till ansökan L9-0567/2003. 
 
(L9-0567/2003) Eskilstuna 
Ansökan gäller att bli så kallad modellkommun för i första hand medlingsverk-
samheten i Sörmland. Brå beviljar Eskilstuna kommun ett modellkommunsbi-
drag om 400 000 kronor. Kommunen åtar sig att samordna och stödja utveck-
lingen av medling enligt medlingslagen i länets kommuner. Häri ingår till exem-
pel att skapa nätverk, att anordna gruppträffar med erfarenhetsutbyte, utbild-
ning och handledning, varvat med enskilda träffar för medlare och annan perso-
nal i länets kommuner. Bidraget är också avsett för att utveckla den egna med-
lingsverksamheten och avser ett verksamhetsår. 

(L9-0570/2003) Sjuhärad 
Kommunförbundet Sjuhärad och Borås och Lerums kommuner ansöker i en 
gemensam ansökan om modellkommunsbidrag för att stödja utveckling av med-
ling i områdets tio kommuner. Ansökan avser att utveckla en gemensam modell 
för kommunerna i området som kan underlätta samverkan, rutiner för samarbe-
tet med polisen, kvalitetssäkring och uppföljning. Samverkan skall också öka 
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medlingsunderlaget så att kommunerna kan utföra medlingstjänster åt varandra. 
Brå beviljar Kommunförbundet Sjuhärad ett bidrag om 250 000 kronor för ovan 
beskrivna samordningsinsatser och nätverksfunktion. Brå ser positivt på det ini-
tiativ som tagits för att utveckla medlingsverksamheten i Sjuhäradsbygden, men 
vill dock avvakta resultatet av detta initiativ. Föreliggande ansökan om att bli 
modellkommuner avslås därför. Brå beviljar Borås och Lerums kommuner var-
dera ett verksamhetsbidrag om 50 000 kronor för att utveckla den egna med-
lingsverksamheten och samarbetet i regionen. Bidraget avser ett verksamhetsår. 
 
(B3.4-0574/2003) Munkedal 
Ansökan avser start av medling i Munkedals kommun. Brå beviljar Munkedals 
kommun ett verksamhetsbidrag om 50 000 kronor. Bidraget är avsett att bygga 
upp en medlingsverksamhet i kommunen, samt för att etablera samarbete med 
närliggande kommuner (Uddevalla, Sotenäs, Tanum och Lysekil), så att man kan 
utveckla en bärkraftig och kostnadseffektiv medlingsverksamhet. Bidraget avser 
ett verksamhetsår. 
 
(B3.4-0573/2003) Kista, Stockholm 
Ansökan gäller utveckling av medling i stadsdelen Kista i Stockholm. Brå beviljar 
Kista stadsdelsförvaltning, Stockholm, ett verksamhetsbidrag om 108 000 kro-
nor. Bidraget är avsett för att vidareutveckla medlingsverksamheten i stadsdelen 
och för att förbättra rutinerna för samarbete mellan berörda myndigheter. Den 
centrala socialtjänstförvaltningen och ett antal stadsdelar i Stockholm har fått 
ekonomiskt stöd för att utveckla medling vid brott. Brå vill därför framhålla 
vikten av att medlingsverksamheten i kommunen samordnas på ett lämpligt sätt. 
Bidraget avser ett verksamhetsår. 
 
(B3.4-0575/2003)Arvidsjaur 
Ansökan avser utbildning för personal inom medling i Arvidsjaur. Utbildning för 
medlingsansvariga och medlare arrangeras kostnadsfritt av Brå på olika håll i 
landet, se Brås hemsida: www.bra.se. Brå avslår därför denna ansökan.  
 
(B3.4-0579/2003) Linköping 
Ansökan gäller medlingsverksamheten i Östergötlands län. Brå beviljar Linkö-
pings kommun ett verksamhetsbidrag om 500 000 kronor. Bidraget är avsett för 
en heltidstjänst som skall samordna och stödja uppbyggnaden av medling i länets 
kommuner, samt utveckla samarbetet med polis och övriga berörda myndigheter 
inom rättsväsendet. Bidraget avser också att täcka kostnader för informations-
material och lokaler. Stödet avser ett verksamhetsår. 
 
(B3.4-0576/2003)Ulricehamn 
Ansökan avser start av medling i Ulricehamn. Brå beviljar Ulricehamns kommun 
ett verksamhetsbidrag om 30 000 kronor, huvudsakligen avsett för medlar- 
kostnader, samt för att utveckla samarbetet med Tranemo kommun. Medlings-
verksamheten i Ulricehamn omfattas av den ansökan som ingivits av Kommun-
förbundet Sjuhärad, som ska samordna och ge stöd och hjälp till regionens 
kommuner. Beträffande ansökan om medel för utbildning hänvisas till att Brå 
kostnadsfritt arrangerar sådan utbildning, se Brås hemsida: www.bra.se. Bidra-
get avser ett verksamhetsår. 
 
(B3.4-0577/2003)Borås 
Ansökan avser medlingsverksamheten i Borås stad. Med hänvisning till annat 
beslut i denna ansökningsomgång (dnr L9-570/2003 Sjuhärad) avslår Brå denna 
ansökan.  
 
(B3.4-0580/2003)Luleå 
Ansökan avser start av medling i Luleå. Brå beviljar Luleå kommun ett verksam-
hetsbidrag om 360 000 kronor. Stödet är avsett att täcka kostnaderna för en 
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heltidstjänst som skall vara medlingsansvarig och utveckla medlingsverksamhe-
ten i kommunen. Medlen ska också användas för att undersöka förutsättningar-
na för samarbete med närliggande kommuner och hur verksamheten på sikt kan 
integreras i kommunens reguljära verksamhet. Brå förutsätter att Luleå kommun 
svarar för övriga kostnader som är förenade med tjänsten. Brå vill peka på möj-
ligheten att få hjälp och stöd av Luleå tekniska universitet, som har fått medel 
för att stödja utvecklingen av bärkraftiga medlingsverksamheter i Norrbottens 
län. Bidraget avser ett verksamhetsår. 
 
(B3.4-0367/2003) Nordiskt Forum för Medling 
Ansökan gäller bidrag till genomförande av nordisk konferens i medling som 
anordnas av Nordiskt Forum för Medling. Konferensen planeras äga rum i  
maj 2004. Tidigare nordiska konferenser har hållits i Oslo 1999 och i Helsingör 
2001. Den nu planerade konferensen är tänkt att hållas i västra Sverige. Mål-
grupp för konferensen är de som arbetar med medling och konflikthantering i 
Norden och de som i övrigt är intresserade av ämnet. Syftet med konferensen är 
bland annat att ge en överblick över utvecklingen av olika medlingsinriktningar i 
de nordiska länderna, att möjliggöra och stimulera ett ökat samarbete, kun-
skaps- och erfarenhetsutbyte mellan de nordiska länderna, att lyfta fram brotts-
offer- perspektivet i medlingsmötet etc. Med anledning av den svenska lagen om 
medling vid brott (2002) kommer särskild uppmärksamhet att riktas mot just 
medling vid brott och den reparativa betydelsen av möten mellan offer och gär-
ningsman. Brå beviljar styrelsen för Nordiskt Forum för Medling ett bidrag om 
100 000 kronor för att arrangera nämnda konferens. 
 
(B3.4-0585/2003)Sollefteå 
Ansökan gäller start av medling i Sollefteå. Brå beviljar Sollefteå kommun ett 
verksamhetsbidrag om 44 000 kr. Stödet är avsett för att få igång medlingsverk-
samheten i brottmål bland unga lagöverträdare. Med tanke på det begränsade 
medlingsunderlaget i Sollefteå vill Brå uttrycka sitt stöd för kommunens avsikt 
att söka samarbete med närliggande kommuner. Bidraget avser ett verksamhets-
år. 
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Utdrag ur beslut 
     Beslutsprotokoll nr 35 
     Sammanträdesdatum 
     2004-04-15 
 
Ekonomiskt stöd till medlingsverksamhet 
 
Beträffande ansökningar om ekonomiskt stöd till medlingsverksamhet, inkomna 
till den 1 april 2004, har följande beslut fattats: 
 
(L9 – 0140/2004) Uppsala kommun 
Ansökan gäller bidrag för fortsatt verksamhet som modellkommun. Brå beviljar 
ett bidrag om 475 000 kronor till Uppsala kommun. Bidraget ska användas till 
att fortsätta och utveckla arbetet som modellkommun och stödja utvecklingen av 
medling i länets kommuner och i avtalade regioner. Bidraget omfattar perioden 1 
augusti 2004–31 juli 2005. Avrapportering ska göras till Brå enligt särskilt upp-
rättat kontrakt för den beviljade summan. 
 
(L9 – 0155/2004) Göteborgs stad, SDF Linnéstaden 
Ansökan gäller uppdrag att verka som modellkommun. Brå beviljar ett bidrag 
om 1,2 miljoner kronor till Göteborgs stad genom Kris- och Jourverksamheten i 
SDF Linnéstaden. Bidraget ska användas för att utveckla den egna medlingsverk-
samheten samt att som modellkommun stödja övriga kommuner i länet och i 
Västsverige. Bidraget gäller för tiden 1 augusti 2004–31 juli 2005. Avrapporte-
ring ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade sum-
man. 
 
(B3.4-0046/2004) KVM Stockholm Norr 
Ansökan gäller verksamhetsbidrag till medlingsprojektet Bättre frigivning på 
Storbodaanstalten i samarbete med Skyddsvärnet. Brå ser positivt på den plane-
rade verksamheten och samarbetet med kommunerna Sollentuna, Uppsala och 
Västerås. Brå beviljar ett bidrag om 60 000 kronor till Kriminalvårdsmyndighe-
ten (KVM) Stockholm Norr avseende lönekostnad för medlare. Beträffande 
kostnader för utbildning hänvisas till de kurser som anordnas av Brå. Verksam-
hetsbidraget gäller för tiden 1 maj 2004–30 april 2005. Avrapportering ska gö-
ras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. 
 
(B3.4-0109/2004) Kurdiska kvinnoföreningen i Sverige 
Ansökan gäller ett verksamhetsbidrag till ett föräldraprojekt för jämställdhet för 
pappor och pojkar i samarbete med Rädda Barnen. Verksamhetsbidrag för med-
ling kan bara lämnas till medling vid brott enligt medlingslagen. Då projektet 
inte gäller medling vid brott beslutar Brå att avslå ansökan. 
 
(B3.4-0131/2004) Socialförvaltningen, Jönköpings kommun 
Ansökan gäller verksamhetsbidrag för medlingsprojektet Öga mot öga. Brå be-
viljar ett verksamhetsbidrag till Jönköpings kommun genom Individ- och famil-
jeomsorgen vid socialförvaltningen om 450 000 kronor för tiden 1 augusti 2004 
– 31 juli 2005. Bidraget avser att täcka personalkostnader samt del av övriga 
angivna kostnader. Brå ser även positivt på det aviserade samarbetet med kom-
munerna Mullsjö och Habo. Avrapportering ska göras till Brå enligt särskilt 
upprättat kontrakt för den beviljade summan. 
 
(B3.4-0142/2004) Föreningen Nordiskt Forum för Medling, Göteborg 
Ansökan gäller bidrag för genomförande av nordisk konferens i medling och 
konflikt-hantering i Skövde den 10-13 september 2004. Vid konferensen kom-
mer medling vid brott och den reparativa betydelsen av möten mellan offer och 
gärningsman att ägnas särskild uppmärksamhet. Målgrupp för konferensen är de 
som arbetar med medling i Norden och de som i övrigt är intresserade av ämnet. 
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Brå beviljar Föreningen Nordiskt Forum för Medling ett bidrag om 100 000 
kronor för genomförande av konferensen. 
 
(B3.4-0150/2004 ) Individ- och familjeomsorgsenheten, Åmåls kommun 
Ansökan gäller verksamhetsbidrag till projektet Medling i Dalsland. Brå beviljar 
ett verksamhetsbidrag om 60 000 kronor till individ- och familjeomsorgsenheten 
i Åmåls kommun för att bygga upp medlingsverksamheten i Dalsland. Bidraget 
avser att täcka medlingsverksamhet i kommunerna Bengtsfors, Ed, Färgelanda, 
Mellerud och Åmål. Bidraget avser ett verksamhetsår från den 1 maj 2004 till 
den 30 april 2005. Beträffande beräknade kostnader för planerade utbildningsin-
satser hänvisas till att Brå kostnadsfritt. arrangerar sådan utbildning. Brå vill 
även peka på möjligheten att få hjälp och stöd av Göteborgs stad som genom  
Kris- och jourverksamheten i SDF Linnéstaden, som har fått medel för att som 
modellkommun stödja utvecklingen av medling i Västsverige. Avrapportering 
ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. 
 
(B3.4-0152/2004) Somaliska Humanitära Hjälporganisationen, Gävle 
Ansökan gäller verksamhetsbidrag för projektet Gävle Medlingscentrum. Brå:s 
uppdrag är att fördela ekonomiskt stöd till medling vid brott i enlighet med med-
lingslagen. Den verksamhet som ansökan gäller är annat slag av medlingsverk-
samhet. Ansökan avslås därför. 
 
(B3.4-0154/2004) Aneby kommun, socialförvaltningen, IoF 
Ansökan gäller verksamhetsbidrag för projektet Medling i Höglandet. Brå bevil-
jar ett verksamhetsbidrag om 600 000 kronor till socialförvaltningen i Aneby 
kommun för att starta medlingsverksamhet i kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, 
Sävsjö, Tranås och Vetlanda. Bidraget gäller för tiden 1 augusti 2004 – 31 juli 
2005. Avrapportering ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den 
beviljade summan. 
 
(B3.4-0157/2004) Vantörs SDF, Stockholm 
Ansökan gäller fortsatt verksamhetsbidrag för medlingsverksamheten i Vantörs 
stadsdelsförvaltning i Stockholm. För att säkra medlingsverksamheten i stadsde-
len beviljar Brå ett fortsatt verksamhetsbidrag om 100 000 kronor för perioden 1 
augusti 2004 – 31 juli 2005. Brå förutsätter att den beviljade summan också 
används under perioden till att integrera medlingsverksamheten i stadsdelens 
ordinarie verksamhet. Avrapportering ska göras till Brå enligt särskilt upprättat 
kontrakt för den beviljade summan. 
 
(B3.4-0158/2004)  Eslövs kommun 
Ansökan gäller verksamhetsbidrag för medlingsprojekt i Eslövs kommun. Brå 
beviljar ett verksamhetsbidrag om 225 000 kronor till att utveckla medlingsverk-
samheten i Eslövs kommun. Bidraget avser att täcka kostnader för projektledare 
på 75 % och gäller för ett verksamhetsår från den 1 maj 2004 till den 30 april 
2005. För att bredda medlings-underlaget bör kommunen söka samarbete med 
närliggande kommuner som också avser att starta medling. Avrapportering ska 
göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. 
 
(B3.4-0159/2004) Malmö kommun 
Ansökan gäller fortsatt verksamhetsbidrag till medlingsverksamheten i Malmö 
kommun. För att säkra medlingsverksamheten i kommunen beviljar Brå ett fort-
satt verksamhetsbidrag om 860 000 kronor för att täcka personalkostnader. 
Bidraget avser perioden 1 september 2004–31 augusti 2005. Brå förutsätter att 
den beviljade summan också används under perioden till att integrera medlings-
verksamheten i kommunens ordinarie verksamhet. Avrapportering ska göras till 
Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. 
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(B3.4-0160/2004) Huddinge kommun 
Ansökan gäller verksamhetsbidrag för medlingsverksamhet i Huddinge kommun. 
Brå beviljar ett verksamhetsbidrag om 200 000 kronor till att utveckla medlings-
verksamheten i Huddinge kommun. Bidraget avser att täcka kostnader för en 
samordnare. Beträffande medel för utbildning hänvisas till att Brå kostnadsfritt 
arrangerar sådan utbildning. Bidraget gäller för ett verksamhetsår från den 1 
september 2004 till den 30 augusti 2005. För att bredda medlingsunderlaget bör 
kommunen söka samarbete med närliggande kommuner som också avser att 
starta eller som redan bedriver medling. Avrapportering ska göras till Brå enligt 
särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. 
 
(B.34-0162/2004) Kommunförbundet Norrbotten 
Ansökan gäller verksamhetsbidrag för att starta skolmedling för konfliktkompe-
tens, hälsa och utveckling i Norrbottens 14 kommuner. Brå:s uppdrag är att 
fördela ekonomiskt stöd till medlingsverksamhet som bedrivs i enlighet med 
medlingslagen. Ansökan avslås eftersom den planerade verksamheten inte avser 
verksamhet enligt medlingslagen.  
 
(B3.4-0165/2004)  Socialnämnden, Hagfors kommun 
Ansökan gäller verksamhetsbidrag för att starta medlingsverksamhet i norra 
Värmland. Brå beviljar ett verksamhetsbidrag om 211 000 till Hagfors kommun 
för att bedriva medlingsverksamhet i samarbete med kommunerna i Munkfors, 
Sunne och Torsby. Bidraget gäller för ett verksamhetsår för tiden 1 maj 2004–30 
april 2005. Brå ser positivt på ett samarbete mellan kommunerna i norra Värm-
land och vill även informera om möjligheten att få hjälp och stöd av Eskilstuna 
kommun, som har fått bidrag som modellkommun. Avrapportering ska göras till 
Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för  den beviljade summan. 
 
(B3.4-0166/2004) Socialtjänsten, Härnösands kommun 
Ansökan gäller verksamhetsbidrag för att utveckla medlingsverksamheten i 
kommunen. Brå beviljar ett verksamhetsbidrag om 200 000 kronor avseende 
lönekostnad inkl sociala avgifter för en halvtidstjänst samt del av övriga kostna-
der för medlings-verksamheten. Bidraget avser ett verksamhetsår för perioden 1 
maj 2004–30 april 2005. Brå ser positivt på kommunens avsikt att inleda samar-
bete med kommunerna Timrå och Sollefteå för att skapa en bärkraftig och väl 
fungerande medlingsverksamhet i länet. Avrapportering ska göras till Brå enligt 
särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan.  
 
(B3.4-0167/2004) Socialtjänsten, Umeå kommun 
Ansökan gäller ett fortsatt verksamhetsbidrag för medling. För att säkra med-
lings-verksamheten i Umeå kommun beviljar Brå ett fortsatt verksamhetsbidrag 
om 150 000 kronor. Bidraget avser finansiering av en samordnartjänst för tiden 
1 augusti 2004–31 juli 2005. Brå förutsätter att bidraget används till att finna 
formerna för hur integrering av medlingsverksamheten ska kunna ske i kommu-
nens ordinarie verksamhet. Brå ser positivt på kommunens avsikt att erbjuda 
närliggande kommuner samverkan och bistånd i medlingsärenden. Avrapporte-
ring ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade sum-
man. 
 
(B3.4-0170/2004) Individ- och familjeförvaltningen, Tranemo kommun 
Ansökan gäller verksamhetsbidrag för medling i kommunen. Tranemo ingår i 
medlings-nätverket i Sjuhärad. Brå beviljar Tranemo kommun ett verksamhets-
bidrag om 30 000 kronor. Bidraget avser perioden 1 maj 2004–30 april 2005. 
Brå förutsätter att kommunen i första hand samverkar med de närliggande 
kommunerna Ulricehamn och Svenljunga, som också ingår i medlingsnätverket. 
Avrapportering ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den bevil-
jade summan. 
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Beslutsprotokoll nr 119 
     Sammanträdesdatum 
     2004-10-01 
 
Ekonomiskt stöd till medlingsverksamhet 
 
Beträffande ansökningar om ekonomiskt stöd till medlingsverksamhet, inkomna 
till den 1 september, 2004, har följande beslut fattats: 
 
B3.4-0396/2004 Arboga 
Ansökan gäller verksamhetsbidrag till medlingsprojekt i Arboga kommun. Brå 
beviljar Arboga kommun ett verksamhetsbidrag om 30 000 kronor avseende 
personalkostnader, för att utveckla medlingsverksamheten. Brå ser positivt på 
det aviserade samarbetet med de i ansökan angivna kommunerna Köping och 
Kungsör. Bidraget gäller för ett verksamhetsår. Avrapportering ska göras till Brå 
enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. På grund av ändra-
de regler för Brå:s anslag måste de beviljade medlen rekvireras senast den 1 de-
cember 2004. 
 
B3.4-0397/2004 Arvidsjaur 
Ansökan gäller fortsatt verksamhetsbidrag till medlingsprojektet Medling i A-
kommunerna och Älvsbyn. Brå beviljar Arvidsjaur ett verksamhetsbidrag om 80 
000 kronor, i syfte att medlingsverksamheten skall bli en reguljär verksamhet i 
kommunerna Arvidsjaur, Arjeplog och Älvsbyn. Bidraget avser att täcka perso-
nalkostnaden samt viss täckning av övriga kostnader. Bidraget gäller för ett 
verksamhetsår. Avrapportering ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kon-
trakt för den beviljade summan. På grund av ändrade regler för Brå:s anslag 
måste de beviljade medlen rekvireras senast den 1 december 2004. 
 
B3.4-0414/2004 Borås  
Ansökan gäller fortsatt verksamhetsbidrag till medlingsprojektet ”Medlingsverk-
samheten Borås Stad”. Brå beviljar Borås Stad ett verksamhetsbidrag om 50 000 
kronor för att utveckla medlingsverksamheten i syfte att den ska bli en reguljär 
del av kommunens verksamhet. Bidraget gäller för ett verksamhetsår. Avrappor-
tering ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade sum-
man. På grund av ändrade regler för Brå:s anslag måste de beviljade medlen re-
kvireras senast den 1 december 2004. 
 
B3.4-0402/2004 Degerfors 
Ansökan gäller verksamhetsbidrag till medlingsprojektet ”Start av medlingsverk-
samhet i Karlskoga och Degerfors”. Brå beviljar Degerfors och Karlskoga ett 
verksamhetsbidrag om 200 000 kronor. Bidraget avser att täcka kostnaderna för 
att bygga upp en medlingsverksamhet i de båda kommunerna. Bidraget gäller för 
ett verksamhetsår. Avrapportering ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kon-
trakt för den beviljade summan. På grund av ändrade regler för Brå:s anslag 
måste de beviljade medlen rekvireras senast den 1 december 2004. 
 
L9-0391/2004 Eskilstuna 
Ansökan gäller fortsatt uppdrag att verka som modellkommun. Brå beviljar Es-
kilstuna ett verksamhetsbidrag om 375 000 kronor med syfte att medlingsverk-
samheten skall bli en reguljär verksamhet i Eskilstuna. Bidraget ska användas för 
att dels utveckla den egna medlingsverksamheten dels att som modellkommun 
stödja övriga kommuner i Södermanlands län. Bidraget gäller för ett verksam-
hetsår. Avrapportering ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för 
den beviljade summan. På grund av ändrade regler för Brå:s anslag måste de 
beviljade medlen rekvireras senast den 1 december 2004. 
 



 

 49 

B3.4-0390/2004 Eskilstuna 
Ansökan avser verksamhetsbidrag för medling i Eskilstuna. Brå beslutar att avslå 
ansökan samt hänvisar till Eskilstunas ansökan om fortsatt bidrag till modell-
kommunsverksamhet med diarienummer B3.4-0391/2004. 
 
B3.4-0418/2004 Föreningen för Medling i Sverige 
Ansökan avser verksamhetsbidrag till projektet ”FMS Medlingskonsult”. Då det 
föreslagna arbetet redan utförs av de av Brå utsedda och finansierade modell-
kommunerna, samt att Brå avvaktar föreningens redovisning av tidigare erhållna 
medel, beslutar Brå att avslå ansökan. 
 
B3.4-0398/2004 Gotland 
Ansökan gäller verksamhetsbidrag till projektet ”Medling – för minskad ung-
domsbrottslighet på Gotland”. Brå beslutar att bidra med 150 000 kronor för att 
utveckla medlingsverksamheten på Gotland. Bidraget gäller för ett verksamhets-
år. Avrapportering ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den 
beviljade summan. På grund av ändrade regler för Brå:s anslag måste de bevilja-
de medlen rekvireras senast den 1 december 2004. 
 
B3.4-0413/2004 Hofors 
Ansökan gäller verksamhetsbidrag till medlingsverksamheten i Hofors, Sandvi-
ken och Ockelbo. Brå beviljar Hofors ett bidrag om 175 000 kronor för att ut-
veckla medlingen i kommunerna Hofors, Sandviken och Ockelbo. Bidraget gäller 
för ett verksamhetsår. Avrapportering ska göras till Brå enligt särskilt upprättat 
kontrakt för den beviljade summan. På grund av ändrade regler för Brå:s anslag 
måste de beviljade medlen rekvireras senast den 1 december 2004. 
 
B3.4-0403/2004 Kalmar 
Ansökan gäller fortsatt verksamhetsbidrag till medlingsverksamheten i Kalmar. 
Brå beviljar Kalmar ett verksamhetsbidrag om 425 000 kronor med syfte att 
medlingsverksamheten skall bli en reguljär verksamhet i Kalmar. Bidraget ska 
användas för att dels utveckla den egna medlingsverksamheten dels att som mo-
dellkommun stödja övriga kommuner i länet. Bidraget gäller för ett verksam-
hetsår. Avrapportering ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för 
den beviljade summan. På grund av ändrade regler för Brå:s anslag måste de 
beviljade medlen rekvireras senast den 1 december 2004. 
 
B3.4-0434/2004 Katrineholm 
Ansökan gäller fortsatt verksamhetsbidrag till projektet ”Tankekraft”. Brå bevil-
jar Katrineholms kommun ett verksamhetsbidrag om 100 000 kronor för att 
fortsätta utveckla medlingsverksamheten i Katrineholms, Vingåkers och Flens 
kommuner, i syfte att den skall bli en reguljär del av kommunernas verksamhet. 
Bidraget gäller för ett verksamhetsår. Avrapportering ska göras till Brå enligt 
särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. På grund av ändrade reg-
ler för Brå:s anslag måste de beviljade medlen rekvireras senast den 1 december 
2004. 
 
B3.4-0441/2004 Kiruna 
Ansökan gäller fortsatt verksamhetsbidrag till projektet ”Medling för unga lag-
överträdare, Kraftfält Norr”. Brå beviljar Kiruna kommun ett verksamhetsbidrag 
om 150 000 kronor för att utveckla medlingsverksamheten i Kiruna, Pajala, 
Jokkmokk och Gällivare kommuner i syfte att medlingsverksamheten skall bli en 
reguljär verksamhet i kommunen,. Bidraget gäller för ett verksamhetsår. Avrap-
portering ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade 
summan. På grund av ändrade regler för Brå:s anslag måste de beviljade medlen 
rekvireras senast den 1 december 2004. 
 



 

 50 

B3.4-0417/2004 Linköping 
Ansökan gäller fortsatt verksamhetsbidrag till medlingsverksamheten i Linkö-
ping. Brå beviljar Linköpings kommun ett verksamhetsbidrag om 450 000 kro-
nor till att vidareutveckla medlingsverksamheten i Linköping samt att fortsätta 
stödja utvecklingen av medling i Östergötlands övriga kommuner. Bidraget gäller 
för ett verksamhetsår. Avrapportering ska göras till Brå enligt särskilt upprättat 
kontrakt för den beviljade summan. På grund av ändrade regler för Brå:s anslag 
måste de beviljade medlen rekvireras senast den 1 december 2004. 
 
B3.4-0394/2004 Hudiksvall 
Ansökan gäller verksamhetsbidrag till projektet ”Handslaget” i Ljusdal. Brå 
Polismyndigheten i Gävleborg, Närpolisområde Hudiksvall ett verksamhetsbi-
drag om 75 000 kronor för att fortsätta utveckla medlingsverksamheten i de tre 
kommunerna, Ljusdal, Hudiksvall och Nordanstig i syfte att medlingsverksam-
heten skall bli en reguljär verksamhet i kommunerna. Bidraget avser att täcka 
personalkostnader. Bidraget gäller för ett verksamhetsår. Avrapportering ska 
göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. På 
grund av ändrade regler för Brå:s anslag måste de beviljade medlen rekvireras 
senast den 1 december 2004. 
 
B3.4-0425/2004 Kommunförbundet Norrbotten, Luleå 
Ansökan gäller verksamhetsbidrag för samordning av medlingsverksamheterna i 
Norrbottens län. Brå beviljar Kommunförbundet Norrbotten ett verksamhetsbi-
drag om 175 000 kronor för att samordna och stödja medlingsverksamheterna i 
Norrbottens samtliga kommuner. Bidraget gäller för ett verksamhetsår. Avrap-
portering ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade 
summan. På grund av ändrade regler för Brå:s anslag måste de beviljade medlen 
rekvireras senast den 1 december 2004. 
 
B3.4-0440/2004 Luleå 
Ansökan gäller fortsatt bidrag till projektet ”Medling vid brott” i Luleå kom-
mun. Brå beviljar Luleå kommun ett verksamhetsbidrag om 175 000 kronor för 
att bedriva och utveckla medlingsverksamheten i Luleå kommun, i syfte att med-
lingsverksamheten skall bli en reguljär del av kommunens verksamhet. Bidraget 
gäller för ett verksamhetsår. Avrapportering ska göras till Brå enligt särskilt upp-
rättat kontrakt för den beviljade summan. På grund av ändrade regler för Brå:s 
anslag måste de beviljade medlen rekvireras senast den 1 december 2004. 
 
B3.4-0419/2004 Luleå tekniska universitet 
Ansökan gäller ett verksamhetsbidrag till projektet ”Medling i skolan”. Verk-
samhetsbidrag för medling beviljas endast för medling vid brott enligt lag 
(2002:445) om medling med anledning av brott. Då projektet inte gäller medling 
vid brott beslutar Brå att avslå ansökan. 
 
B3.4-0401/2004 Nordiskt Forum för Medling 
Ansökan gäller ett bidrag till redigering av boken ”Kartläggning av medling och 
konflikthantering i Norden”. Brå beviljar Nordiskt Forum för Medling ett bidrag 
om  
50 000 kronor till redigering av den svenska versionen av boken. Avrapportering 
ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. På 
grund av ändrade regler för Brå:s anslag måste de beviljade medlen rekvireras 
senast den 1 december 2004. 
 
B3.4-0415/2004 Nyköping 
Ansökan gäller fortsatt verksamhetsbidrag till medlingsverksamheten i Nykö-
ping. Brå beslutar att avslå ansökan då Nyköpings medlingsprojekt inte har läm-
nat någon rapport om vad som har skett i verksamheten sedan Brå beviljade 
kommunen ett bidrag om 205 500 kronor i juni 2003. 
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B3.4-0360/2004 Olofström 
Ansökan gäller ett verksamhetsbidrag till projektet ”Medling i västra Blekinge”. 
Brå beslutar att bevilja Olofströms kommun ett verksamhetsbidrag om 350 000 
kronor. Bidraget gäller dels den egna medlingsverksamheten, dels för att utveckla 
en fungerande medlingsverksamhet i kommunerna Karlshamn, Ronneby och 
Sölvesborg. Beträffande kostnader för planerade utbildningsinsatser hänvisas till 
att Brå kostnadsfritt arrangerar sådan utbildning. Brå vill även peka på möjlighe-
ten att få hjälp och stöd av Kalmar som är en av Brå: s modellkommuner. Bidra-
get gäller för ett verksamhetsår. Avrapportering ska göras till Brå enligt särskilt 
upprättat kontrakt för den beviljade summan. På grund av ändrade regler för 
Brå:s anslag måste de beviljade medlen rekvireras senast den 1 december 2004. 
 
B3.4-0426/2004 Piteå 
Ansökan gäller fortsatt verksamhetsbidrag till projektet ”Medlingsverksamhet i 
Piteå”. Brå beviljar Piteå ett verksamhetsbidrag om 150 000 kronor. Bidraget är 
av samma omfattning som föregående verksamhetsår. Brå utgår därför ifrån att 
verksamhetens omfattning denna period blir densamma som tidigare. Brå vill 
understryka att bidraget förutsätter att kommunen själv tillskjuter behövliga 
medel till medlingsverksamheten, så att den på sikt kan integreras i den egna 
reguljära verksamheten. Bidraget gäller för ett verksamhetsår. Avrapportering 
ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. På 
grund av ändrade regler för Brå:s anslag måste de beviljade medlen rekvireras 
senast den 1 december 2004. 
 
B3.4-0513/2004 Skellefteå 
Ansökan gäller verksamhetsbidrag till medlingsverksamheten i Skellefteå kom-
mun. Brå beviljar Skellefteå ett verksamhetsbidrag om 150 000 kronor för att 
utveckla medlingsverksamheten i Skellefteå. Bidraget gäller för ett verksamhets-
år. Avrapportering ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den 
beviljade summan. På grund av ändrade regler för Brå:s anslag måste de bevilja-
de medlen rekvireras senast den 1 december 2004. 
 
B3.4-0404/2004 Preventionscentrum Stockholm – Precens 
Ansökan gäller fortsatt verksamhetsbidrag till medlingsverksamheten vid City 
polismästardistrikt i Stockholm. Brå beviljar Stockholms Stad ett verksamhetsbi-
drag om 450 000 kronor i syfte att medlingsverksamheten skall bli en reguljär 
del av kommunens verksamhet. Bidraget är avsett för att verksamheten skall 
kunna utvecklas till en effektiv medlingsorganisation som kan generera ett till-
räckligt stort antal ärenden med hänsyn till underlaget. Då det förekommer fler 
ansökningar från Stockholm förutsätter Brå att Stockholm City samverkar med 
övriga medlingsprojekt i Stockholm i syfte att åstadkomma en väl-fungerande 
medlingsverksamhet i hela kommunen. Bidraget gäller för ett verksamhetsår. 
Avrapportering ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den bevil-
jade summan. På grund av ändrade regler för Brå:s anslag måste de beviljade 
medlen rekvireras senast den 1 december 2004. 
 
B3.4-0416/2004 Farsta stadsdelsförvaltning, Stockholm 
Ansökan gäller fortsatt verksamhetsbidrag till medlingsverksamheten i Farsta 
stadsdelsförvaltning. Brå beviljar Farsta ett verksamhetsbidrag om 175 000 kro-
nor i syfte att utveckla medlingsverksamheten till att bli en reguljär del av stads-
delsförvalt-ningens verksamhet. Då det förekommer fler ansökningar från Stock-
holm förutsätter Brå att Farsta stads-delsförvaltning samverkar med övriga med-
lingsprojekt i Stockholm i syfte att åstadkomma en välfungerande medlingsverk-
samhet i hela kommunen. Bidraget gäller för ett verk-samhetsår. Avrapportering 
ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. På 
grund av ändrade regler för Brå:s anslag måste de beviljade medlen rekvireras 
senast den 1 december 2004. 
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B3.4-0400/2004 Norrmalms stadsdelsförvaltning, Stockholm 
Ansökan gäller fortsatt verksamhetsbidrag till medlingsverksamheten i Norr-
malms stadsdelsförvaltning. Brå beviljar Norrmalm ett verksamhetsbidrag om 
150 000 kronor för att bedriva medling enligt medlingslagen. Bidraget ges i syfte 
att medlingsverksamheten skall bli en reguljär del av verksamheten i stadsdelen. 
Då det förekommer fler ansökningar från Stockholm förutsätter Brå att Norr-
malms stadsdelsförvaltning samverkar med övriga medlingsprojekt i Stockholm i 
syfte att åstadkomma en välfungerande medlingsverksamhet i hela kommunen. 
Bidraget gäller för ett verksamhetsår. Avrapportering ska göras till Brå enligt 
särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. På grund av ändrade reg-
ler för Brå:s anslag måste de beviljade medlen rekvireras senast den 1 december 
2004. 
 
B3.4-0424/2004 Söderorts polismästardistrikt, Stockholm 
Ansökan gäller verksamhetsbidrag för medlingsverksamheterna i Söderort. Brå 
beviljar ett bidrag om 450 000 kronor för att utveckla medling vid brott begång-
na av unga lagöverträdare och för att samordna berörda stadsdelars befintliga 
medlingsverksamheter inom Söderorts polismästardistrikt. Bidraget ges i syfte att 
medlingsverksamheten skall bli en reguljär verksamhet. Då det förekommer fler 
ansökningar från Stockholm förutsätter Brå att medlingsverksamheterna inom 
Söderorts polismästardistrikt samverkar med övriga medlingsprojekt i Stockholm 
i syfte att åstadkomma en välfungerande medlingsverksamhet i hela kommunen. 
Bidraget gäller för ett verksamhetsår. Avrapportering ska göras till Brå enligt 
särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. På grund av ändrade reg-
ler för Brå:s anslag måste de beviljade medlen rekvireras senast den 1 december 
2004. 
 
B3.4-0420/2004 Svenskt Forum för Medling 
Ansökan gäller bidrag till projektet ”Fortsatt medling när projektpengarna är 
slut”. Brå beviljar Svenskt Forum för Medling ett bidrag om 30 000 kronor för 
en konferens om hur medlingsverksamheterna skall kunna integreras i kommu-
nernas ordinarie verksamhet på sikt. Avrapportering ska göras till Brå enligt 
särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. På grund av ändrade reg-
ler för Brå:s anslag måste de beviljade medlen rekvireras senast den 1 december 
2004. 
 
B3.4-0411/2004 Trelleborg 
Ansökan gäller fortsatt verksamhetsbidrag till medlingsverksamheten i Trelle-
borg. Brå beviljar Trelleborg ett verksamhetsbidrag om 175 000 kronor för att 
fortsätta utveckla medlingsverksamheten i de tre kommunerna, Trelleborg, Vel-
linge och Svedala i syfte att medlingsverksamheten skall bli reguljära verksamhe-
ter i kommunerna. Bidraget gäller för ett verksamhetsår. Avrapportering ska 
göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. På 
grund av ändrade regler för Brå:s anslag måste de beviljade medlen rekvireras 
senast den 1 december 2004. 
 
B3.4-0421/2004 Vårgårda 
Ansökan gäller fortsatt verksamhetsbidrag till medlingsverksamheten i Vårgårda 
och Herrljunga. Brå beviljar Vårgårda ett verksamhetsbidrag om 50 000 kronor 
för att fortsätta utveckla medlingsverksamheten i de två kommunerna, Vårgårda 
och Herrljunga i syfte att medlingsverksamheten skall bli reguljära verksamheter 
i kommunerna. Bidraget gäller för ett verksamhetsår. Avrapportering ska göras 
till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. På grund av 
ändrade regler för Brå:s anslag måste de beviljade medlen rekvireras senast den 1 
december 2004. 
 
B3.4-0406/2004 Värmdö/Huddinge 
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Ansökan gäller verksamhetsbidrag till medlingsverksamheterna i Huddinge och 
Värmdö. Brå beviljar Huddinge kommun ett verksamhetsbidrag om 400 000 
kronor för att utveckla medlingsverksamheten i de två kommunerna Huddinge 
och Värmdö. Bidraget ges i syfte att medlingsverksamheten skall bli reguljära 
verksamheter i kommunerna. Beträffande beräknade kostnader för planerade 
utbildningsinsatser hänvisas till att Brå kostnadsfritt arrangerar sådan utbild-
ning. Bidraget gäller för ett verksamhetsår. Avrapportering ska göras till Brå 
enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. På grund av ändra-
de regler för Brå:s anslag måste de beviljade medlen rekvireras senast den 1 de-
cember 2004. 
 
B3.4-0377/2004  Västerås 
Ansökan gäller fortsatt verksamhetsbidrag till projektet ”Medlingsverksamheten 
i Västerås”. Brå beviljar Västerås ett verksamhetsbidrag om 425 000 kronor för 
att utveckla den egna medlingsverksamheten samt för att fungera som modell-
kommun i regionen. Bidraget ges i syfte att verksamheten på sikt skall bli en 
reguljär del av kommunens verksamhet. Bidraget gäller för ett verksamhetsår. 
Avrapportering ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den bevil-
jade summan. På grund av ändrade regler för Brå:s anslag måste de beviljade 
medlen rekvireras senast den 1 december 2004. 
 
B3.4-0399/2004 Växjö 
Ansökan gäller fortsatt verksamhetsbidrag till medlingsverksamheten i Växjö. 
Brå beviljar Växjö ett verksamhetsbidrag om 200 000 kronor för att fortsätta att 
utveckla medlingsverksamheten samt att integrera medlingsverksamheten i 
kommunens reguljära verksamhet. Bidraget gäller för ett verksamhetsår. Avrap-
portering ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade 
summan. På grund av ändrade regler för Brå:s anslag måste de beviljade medlen 
rekvireras senast den 1 december 2004. 
 
B3.4-0412/2004 Växjö 
Ansökan avser fortsatt verksamhetsbidrag för medling i Växjö. Brå beslutar att 
avslå ansökan med hänvisning till Växjös ansökan om fortsatt bidrag till med-
lingsverksamheten med diarienummer B3.4-0399/2004. 
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B3.4-0392/2004 Örnsköldsvik 
Ansökan gäller fortsatt verksamhetsbidrag till medlingsverksamheten i Örn-
sköldsvik. Brå beviljar Örnsköldsvik ett verksamhetsbidrag om 425 000 kronor 
för att utveckla den egna medlingsverksamheten samt för att fungera som mo-
dellkommun. Bidraget ges i syfte att verksamheten på sikt skall bli en reguljär del 
av kommunens verksamhet. Bidraget gäller för ett verksamhetsår. Avrapporte-
ring ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade sum-
man. På grund av ändrade regler för Brå:s anslag måste de beviljade medlen re-
kvireras senast den 1 december 2004. 
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Utdrag ur beslut 
     Beslutsprotokoll nr 52 
     Sammanträdesdatum 
     2005-05-10 
 
Ekonomiskt stöd till medlingsverksamhet 
 
Beträffande ansökningar om ekonomiskt stöd till medlingsverksamhet, inkomna 
till den 1 april 2005, har följande beslut fattats: 
 
B3.4-0052/2005 Filipstad 
Ansökan avser verksamhetsbidrag till projektet ”Frimärket”. Verksamhetsbidrag 
för medling beviljas endast för medling vid brott enligt lag (2002:445) om med-
ling med anledning av brott. Av projektets verksamhetsplan framgår att det inte 
rör sig om medling vid brott som en egen verksamhet varför Brå beslutar att 
avslå ansökan.  
 
B3.4-0180/2005 Gävle  
Ansökan avser verksamhetsbidrag till medlingsprojektet ”Handslaget”. Brå be-
viljar Gävle kommun ett verksamhetsbidrag om 225 000 kronor för att bedriva 
och utveckla en medlingsverksamhet enligt medlingslagen. Bidraget gäller för ett 
verksamhetsår samt avser i huvudsak lönekostnader. Avrapportering ska göras 
till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. De beviljade 
medlen måste rekvireras senast den 1 september 2005. 
 
B3.4-0192/2005 Göteborg  
Ansökan avser fortsatt verksamhetsbidrag till medlingsverksamheten i Göteborg. 
Brå beviljar Göteborgs kommun ett verksamhetsbidrag om 1 000 000 kronor 
med syfte att medlingsverksamheten skall bli en reguljär verksamhet i Göteborg. 
Bidraget gäller för ett verksamhetsår samt avser i huvudsak lönekostnader. Bi-
draget ska användas för att dels utveckla den egna medlingsverksamheten dels 
att fortsätta uppdraget som modellkommun. Avrapportering ska göras till Brå 
enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. De beviljade medlen 
måste rekvireras senast den 1 september 2005. 
 
B3.4-0194/2005 Köping 
Ansökan avser verksamhetsbidrag till medlingsverksamheten i Köping, Arboga 
och Kungsör, projektet ”Medling KAK”. Brå beviljar Köpings kommun ett bi-
drag om  250 000 kronor för att utveckla medlingen i kommunerna Köping, 
Arboga och Kungsör. Bidraget gäller för ett verksamhetsår samt avser i huvud-
sak lönekostnader motsvarande en halvtidstjänst. Beträffande kostnader för ut-
bildning hänvisas till att Brå kostnadsfritt arrangerar utbildning för medlare. 
Avrapportering ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den bevil-
jade summan. De beviljade medlen måste rekvireras senast den 1 september 
2005. 
 
B3.4-0202/2005 Luleå 
Ansökan avser verksamhetsbidrag till projektet ”Medling vid brott i Norrbotten 
och Skolmedling för konfliktkompetens, hälsa och utveckling”. I ansökan fram-
går att medel söks till bland annat nätverksbyggande och informationsspridande. 
Brå beslutar att avslå ansökan med hänvisning till att Kommunförbundet Norr-
botten (Dnr: B3.4-0425/2004) redan har beviljats bidrag för att samordna och 
stödja medlingsverksamheterna i Norrbottens samtliga kommuner.  
 
B3.4-0188/2005 Hässleholm  
Ansökan avser fortsatt verksamhetsbidrag till medlingsverksamheten i Hässle-
holm, Osby, Perstorp och Östra Göinge, projektet ”Medling inom närpolisom-
råde Hässleholm”. Brå beviljar Hässleholms kommun ett bidrag om 200 000 
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kronor för att utveckla medlingen i kommunerna Hässleholm, Osby, Perstorp 
och Östra Göinge med syfte att medlingsverksamheten skall bli en reguljär verk-
samhet. Bidraget gäller för ett verksamhetsår samt avser i huvudsak lönekostna-
der motsvarande en halvtidstjänst. Bidrag beviljas endast för ett år. Avrapporte-
ring ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade sum-
man. De beviljade medlen måste rekvireras senast den 1 september 2005. 
 
B3.4-0187/2005 Mölndal 
Ansökan avser verksamhetsbidrag till medlingsprojektet ”Medling i Mölndal”. 
Brå beviljar Mölndals kommun ett verksamhetsbidrag om 125 000 kronor för 
att bedriva och utveckla en medlingsverksamhet enligt medlingslagen, vars syfte 
dels är att gärningsmannen skall få ökad insikt i brottets konsekvenser, dels ge 
brottsoffret en möjlighet att bearbeta sina upplevelser. Bidraget gäller för ett 
verksamhetsår samt avser i huvudsak lönekostnader. Avrapportering ska göras 
till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. De beviljade 
medlen måste rekvireras senast den 1 september 2005. 
 
B3.4-0195/2005 Oskarshamn 
Ansökan avser verksamhetsbidrag till medlingsverksamheten i projektet ”Med-
ling i Högsby, Mönsterås och Oskarshamns kommuner”. Brå beviljar Oskars-
hamns kommun ett bidrag om 200 000 kronor för att utveckla medlingen i 
kommunerna Högsby, Mönsterås och Oskarshamn. Bidraget gäller för ett verk-
samhetsår samt avser i huvudsak lönekostnader motsvarande en halvtidstjänst. 
Bidrag beviljas endast för ett år. Avrapportering ska göras till Brå enligt särskilt 
upprättat kontrakt för den beviljade summan. De beviljade medlen måste rekvi-
reras senast den 1 september 2005. 
 
B3.4-0101/2005 Söderköping 
Ansökan avser verksamhetsbidrag till medlingsprojektet ”Medling i samverkan, 
Söderköping”. Brå beviljar Söderköpings kommun ett verksamhetsbidrag om 20 
000 kronor för att bedriva och utveckla en medlingsverksamhet enligt medlings-
lagen, vars syfte dels är att gärningsmannen skall få ökad insikt i brottets konse-
kvenser, dels ge brottsoffret en chans att bearbeta sina upplevelser. Bidraget gäll-
er för ett verksamhetsår. Avrapportering ska göras till Brå enligt särskilt upprät-
tat kontrakt för den beviljade summan. De beviljade medlen måste rekvireras 
senast den 1 september 2005 
 
B3.4-0196/2005 Uddevalla  
Ansökan gäller verksamhetsbidrag till projekt ”Medlingsverksamhet i Uddeval-
la”. Brå beviljar Uddevalla kommun ett verksamhetsbidrag om 200 000 kronor 
för att utveckla medlingsverksamheten. Brå ser positivt på samarbetet med Färje-
landa samt det aviserade samarbetet med de i ansökan angivna kommunerna 
Munkedal, Sotenäs, Lysekil, Vänersborg och Trollhättan. Bidraget gäller för ett 
verksamhetsår. Avrapportering ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kon-
trakt för den beviljade summan. De beviljade medlen måste rekvireras senast den 
1 september 2005 
 
B3.4-0095/2005 Umeå 
Ansökan gäller fortsatt verksamhetsbidrag till projekt ”Medling i ungdomsbrott 
i Umeå kommun”. Brå beviljar Umeå kommun ett verksamhetsbidrag om 350 00 
kronor med syfte att medlingsverksamheten skall bli en reguljär verksamhet i 
Umeå. Bidraget avser vidareutveckling av medlingsverksamheten i Umeå samt 
uppgiften att som regional samordnare stödja utvecklingen av medling i Väster-
bottens övriga kommuner. Bidraget gäller för ett verksamhetsår. Avrapportering 
ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. De 
beviljade medlen måste rekvireras senast den 1 september 2005 
 
B3.4-0178/2005 Uppsala  
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Ansökan gäller fortsatt verksamhetsbidrag till Uppsala kommuns medlingsverk-
samhet. Brå beviljar Uppsala kommun ett verksamhetsbidrag om 395 000 kro-
nor. Bidraget ska användas för att som modellkommun stödja övriga kommuner 
i regionen. Bidraget gäller för ett verksamhetsår. Avrapportering ska göras till 
Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. De beviljade 
medlen måste rekvireras senast den 1 september 2005 
 
B3.4-0190/2005 Vänersborg 
Ansökan avser verksamhetsbidrag till projektet medlingsverksamheten i Väners-
borg. Brå beviljar Vänersborgs kommun ett bidrag om 100 000 kronor för att 
utveckla en medlingsverksamhet enligt medlingslagen. Brå ser positivt på ett 
samarbete med näraliggande kommuner. Bidraget gäller för ett verksamhetsår 
samt avser i huvudsak lönekostnader. Beträffande kostnader för utbildning hän-
visas till att Brå kostnadsfritt arrangerar utbildning för medlare. Avrapportering 
ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. De 
beviljade medlen måste rekvireras senast den 1 september 2005. 
 
B3.4-0184/2005 Västervik 
Ansökan gäller verksamhetsbidrag till medlingsprojektet ”Samspelet” i Väster-
viks kommun. Brå beviljar Västerviks kommun ett verksamhetsbidrag om 175 
000 kronor, för att utveckla medlingsverksamheten. Brå ser positivt på det avise-
rade samarbetet med den i ansökan angivna kommunen Vimmerby. Bidraget 
gäller för ett verksamhetsår samt avser i huvudsak lönekostnader. Avrapporte-
ring ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade sum-
man. De beviljade medlen måste rekvireras senast den 1 september 2005. 
 
B3.4-0183/2005 Örebro 
Ansökan gäller fortsatt verksamhetsbidrag till projekt ”Medlingsverksamheten i 
Örebro kommun”. Brå beviljar Örebro kommun ett verksamhetsbidrag om 450 
000 kronor med syfte att medlingsverksamheten skall bli en reguljär verksamhet 
i Örebro. Bidraget avser vidareutveckling av den egna medlingsverksamheten 
samt uppgiften att som regional samordnare stödja utvecklingen av medling i 
Örebro län. Bidraget avser i huvudsak lönekostnader och gäller för ett verksam-
hetsår. Avrapportering ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för 
den beviljade summan. De beviljade medlen måste rekvireras senast den 1 sep-
tember 2005 
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  Utdrag ur beslut 
  Beslutsprotokoll nr.105 
  Sammanträdesdatum 
  2005-09-28 
 
Ekonomiskt stöd till medlingsverksamhet 
 
Beträffande ansökningar om ekonomiskt stöd till medlingsverksamhet, inkomna 
till den 1 september 2005, har följande beslut fattats: 
 
B3.4-0413/2005 Borås 
Ansökan avser verksamhetsbidrag till medlingsverksamheten i Borås Stad. Brå 
beviljar Borås Stad ett fortsatt verksamhetsbidrag om 150 000 kronor för att 
utveckla medlingsverksamheten. Bidraget gäller för ett verksamhetsår och avser 
lönekostnader. Avrapportering ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kon-
trakt för den beviljade summan. De beviljade medlen måste rekvireras senast den 
1 december 2005. 
 
B3.4-0397/2005 Degerfors/Karlskoga 
Ansökan avser verksamhetsbidrag till medlingsverksamheten i Degerfors och 
Karlskoga. Brå beviljar Degerfors ett fortsatt verksamhetsbidrag om 180 000 
kronor för att utveckla medlingsverksamheten. Bidraget gäller för ett verksam-
hetsår och avser lönekostnader. Avrapportering ska göras till Brå enligt särskilt 
upprättat kontrakt för den beviljade summan. De beviljade medlen måste rekvi-
reras senast den 1 december 2005. 
 
B3.4-0488/2005 Eskilstuna 
Ansökan avser verksamhetsbidrag till medlingsverksamheten i Eskilstuna. Brå 
beviljar Eskilstuna kommun ett fortsatt verksamhetsbidrag om 350 000 kronor. 
Bidraget gäller för ett verksamhetsår och avser i huvudsak lönekostnader. Bidra-
get ska användas för att dels fortsätta uppdraget som modellkommun i Sörmland 
dels att vidareutveckla den egna medlingsverksamheten. Avrapportering ska gö-
ras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. De bevil-
jade medlen måste rekvireras senast den 1 december 2005. 
 
B3.4-0336/2005 Falkenberg 
Ansökan avser verksamhetsbidrag till medlingsprojektet ”Medlingsverksamhet 
för unga lagöverträdare i Falkenberg”. Brå beviljar Falkenbergs kommun ett 
verksamhetsbidrag om 220 000 kronor för att starta och utveckla en medlings-
verksamhet enligt medlingslagen. Bidraget gäller för ett verksamhetsår och avser 
i huvudsak lönekostnader. Avrapportering ska göras till Brå enligt särskilt upp-
rättat kontrakt för den beviljade summan. De beviljade medlen måste rekvireras 
senast den 1 december 2005. 
 
B3.4-0390/2005 Hallstahammar/Surahammar 
Ansökan gäller verksamhetsbidrag till medlingsverksamheten i Hallstaham-
mar/Surahammar. Brå beviljar Surahammars kommun ett verksamhetsbidrag om 
200 000 kronor, för att starta och bygga upp medlingsverksamheten. Brå ser 
positivt på det aviserade samarbetet med andra kommuner. Beträffande kostna-
der för utbildning hänvisas till att Brå kostnadsfritt arrangerar utbildning för 
medlare. Bidraget gäller för ett verksamhetsår och avser del av tjänst som med-
lingssamordnare. Avrapportering ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kon-
trakt för den beviljade summan. De beviljade medlen måste rekvireras senast den 
1 december 2005. 

B3.4-0484/2005 Jönköping 
Ansökan gäller verksamhetsbidrag till projektet ”Öga mot öga”. Brå beviljar 
Jönköpings kommun ett verksamhetsbidrag om 450 000 kronor, för att starta 
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och bygga upp en medlingsverksamhet. Brå förutsätter att kommunen söker eta-
blera samarbete med övriga kommuner i Jönköpings län. Bidraget gäller för ett 
verksamhetsår och avser i huvudsak lönekostnader. Avrapportering ska göras till 
Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. De beviljade 
medlen måste rekvireras senast den 1 december 2005. 
 
B3.4-0404/2005 Kalmar 
Ansökan avser utökat modellkommunsbidrag till medlingsverksamheten i Kal-
mar. Brå beviljar Kalmar kommun ett ekonomiskt bidrag om 105 000 kronor. 
Bidraget gäller för ett verksamhetsår och avser de ökade kostnader som polisen 
har när de bistår Kalmars medlingsverksamhet i utförandet av modellkommuns-
uppdraget.  
 
Ansökan avser dessutom verksamhetsbidrag till modellkommuns- verksamheten 
under perioden 2006-08-01 till 2006-12-31. Brå beslutar att avslå den delen av 
ansökan och hänvisar till nästa ansökningstillfälle våren 2006.  Avrapportering 
ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. De 
beviljade medlen måste rekvireras senast den 1 december 2005. 
 
B3.4-0396/2005 Karlstad  
Ansökan avser ekonomiskt stöd till en medlingskonferens i Karlstad. Brå beviljar 
Brottsförebyggande centrum i Värmland ett ekonomiskt bidrag om 50 000 kro-
nor för att genomföra en konferens där man samlar länets kommuner i syfte att 
underlätta införandet av medlingsverksamheter i Värmlands län och även plane-
ra för hur dessa skall bedrivas och utvecklas. Avrapportering ska göras till Brå 
enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. De beviljade medlen 
måste rekvireras senast den 1 december 2005. 
 
B3.4-0401/2005 Kommunförbundet Norrbotten 
Ansökan avser ekonomiskt stöd till projektet ”Medling i skolan”. Brå beslutar 
att avslå ansökan då projektets målsättning är att utreda möjligheter och svårig-
heter med medling i skolan, medling med anledning av brott och stormötesmed-
lingen och att visa på skolmedlingens brottsförebyggande effekt. Brå: s stöd är 
avsett att stödja utvecklingen och uppbyggnaden av medling vid brott och hänvi-
sar därför till Kommunförbundet Norrbottens ansökan med diarienummer  
B3.4-0402/2005. 
 
B3.4-0402/2005 Kommunförbundet Norrbotten 
Ansökan avser verksamhetsbidrag till uppdraget som regional samordnare i 
Norrbotten.  Brå beviljar Kommunförbundet Norrbotten ett verksamhetsbidrag 
om 200 000 kronor, för personalkostnader till en regional samordnare på halv-
tid samt till anordnandet av en medlingskonferens i Norrbotten. Avrapportering 
ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. De 
beviljade medlen måste rekvireras senast den 1 december 2005. 
 
B3.4-0405/2005 Linköping  
Ansökan avser verksamhetsbidrag till uppdraget som regional samordnare i Ös-
tergötland. Brå beviljar Linköpings kommun ett verksamhetsbidrag om 332 000 
kronor, för personalkostnader till en regional samordnare. Ansökan omfattar 
vidare ekonomiskt stöd för att kunna bistå Brå i utvecklingen av ett nätverk för 
medlingssamordnare, med fokus på de organisatoriska frågorna. Brå beviljar 
Linköpings kommun ett verksamhetsbidrag om 200 000 kronor, för personal-
kostnader till denna verksamhet. Avrapportering ska göras till Brå enligt särskilt 
upprättat kontrakt för den beviljade summan. De beviljade medlen måste rekvi-
reras senast den 1 december 2005. 
 
B3.4-0393/2005 Ljungby 
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Ansökan avser studiebesök/studieresa. Brå beslutar att avslå ansökan samt hän-
visar till Ljungbys ansökan om verksamhetsbidrag med diarienummer B3.4-
0498/2005. 
 
B3.4-0498/2005 Ljungby 
Ansökan avser verksamhetsbidrag till medlingsverksamheten i Ljungby. Brå be-
viljar Ljungby kommun ett verksamhetsbidrag om 100 800 kronor för att bedri-
va och utveckla en medlingsverksamhet enligt medlingslagen. Brå ser positivt på 
om kommunen undersöker möjligheten till samarbete med närliggande kommu-
ner. Bidraget gäller för ett verksamhetsår och avser i huvudsak lönekostnader. 
Avrapportering ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den bevil-
jade summan. De beviljade medlen måste rekvireras senast den 1 december 2005. 
 
B3.4-0495/2005 Luleå 
Ansökan avser verksamhetsbidrag till projektet ”Medling vid brott, Luleå kom-
mun”. Brå beviljar Luleå ett fortsatt verksamhetsbidrag om 190 000 kronor för 
att utveckla medlingsverksamheten. Bidraget gäller för ett verksamhetsår och 
avser lönekostnader samt delar av övriga kostnader. Avrapportering ska göras 
till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. De beviljade 
medlen måste rekvireras senast den 1 december 2005. 
 
B3.4-0374/2005 Malmö 
Ansökan avser verksamhetsbidrag till medlingsverksamheten i Malmö. Brå bevil-
jar Malmö kommun ett fortsatt verksamhetsbidrag om 800 000 kronor för att 
utveckla medlingsverksamheten och för att kunna utveckla nya strategier för att 
få fler ärenden till verksamheten. Brå ser positivt på Malmös samverkan med 
polisen och intentionen att utvidga den prioriterade målgruppen för medling till 
att omfatta även yngre gärningsmän. Bidraget gäller för ett verksamhetsår och 
avser i huvudsak lönekostnader. Avrapportering ska göras till Brå enligt särskilt 
upprättat kontrakt för den beviljade summan. De beviljade medlen måste rekvi-
reras senast den 1 december 2005. 
 
B3.4-0399/2005 Svenskt Forum för Medling (SFM) 
Ansökan avser ekonomiskt stöd till en utvecklingskonferens om medling. Brå 
beviljar SFM ett ekonomiskt bidrag om 50 000 kronor för att genomföra en 
konferens med temat medlingsmetodik vid svåra medlingar. Avrapportering ska 
göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. De 
beviljade medlen måste rekvireras senast den 1 december 2005. 
 
B3.4-0398/2005 Söderhamn 
Ansökan avser verksamhetsbidrag till projektet ”Medling i OBS-regionen”. Brå 
beviljar Söderhamn ett fortsatt verksamhetsbidrag om 150 000 kronor för att 
utveckla medlingsverksamheten. Bidraget gäller för ett verksamhetsår och avser 
lönekostnader. Brå ser positivt på det regionala samarbetet med andra kommu-
ner i länet. Avrapportering ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt 
för den beviljade summan. De beviljade medlen måste rekvireras senast den 1 
december 2005. 
 
B3.4-0403/2005 Södertälje 
Ansökan avser verksamhetsbidrag till medlingsprojektet ”Medling vid brott”. 
Brå beviljar Södertälje kommun ett verksamhetsbidrag om 200 000 kronor för 
att bedriva och utveckla en medlingsverksamhet enligt medlingslagen. Bidraget 
gäller för ett verksamhetsår och avser i huvudsak lönekostnader. Avrapportering 
ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. De 
beviljade medlen måste rekvireras senast den 1 december 2005. 
 
B3.4-0400/2005 Uppsala Universitet 
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Ansökan avser ekonomiskt stöd till projektet ”Medling i skolan och med anled-
ning av brott”. Brå beslutar att avslå ansökan då projektets målsättning är att 
undersöka hur skolmedling och medling vid brott fungerar. Brå: s stöd är avsett 
att stödja utvecklingen och uppbyggnaden av medlingsverksamheten i Sverige. 
 
B3.4-0385/2005 Västerås 
Ansökan avser fortsatt verksamhetsbidrag till medlingsverksamheten i Västerås. 
Brå beviljar Västerås kommun ett verksamhetsbidrag om 350 000 kronor. Brå 
förutsätter att den ordinarie löpande medlingsverksamheten idag är en del av 
kommunens reguljära verksamhet. Bidraget gäller för ett verksamhetsår och av-
ser i huvudsak lönekostnader för arbetet med att aktivt verka som modellkom-
mun och att vidareutveckla den egna verksamheten. Avrapportering ska göras 
till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. De beviljade 
medlen måste rekvireras senast den 1 december 2005. 
 
B3.4-0386/2005 Örnsköldsvik 
Ansökan avser fortsatt verksamhetsbidrag till medlingsverksamheten i Örn-
sköldsvik. Brå beviljar Örnsköldsvik kommun ett verksamhetsbidrag om 
350 000 kronor. Bidraget gäller för ett verksamhetsår och avser i huvudsak lö-
nekostnader. Bidraget ska användas för att dels fortsätta uppdraget som modell-
kommun dels att vidareutveckla den egna medlingsverksamheten. Avrapporte-
ring ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade sum-
man. De beviljade medlen måste rekvireras senast den 1 december 2005. 
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  Beslutsprotokoll nr: 124 
  Sammanträdesdatum:  
  2005-10-28 
 
 
Ekonomiskt stöd till medlingsverksamhet 
 
Följande beslut har fattats: 
 
B3.4-0680/2005 Göteborg 
Brå beviljar Göteborgs kommun ett tillfälligt utökat modellkommunsbidrag om 
451 000 kronor för att bearbeta de kommuner och regioner som saknar med-
lingsverksamhet. Bidraget gäller för 11 månader samt avser i huvudsak löne-
kostnader för en person motsvarande  50 % anställning. Avrapportering ska 
göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. De 
beviljade medlen måste rekvireras senast den 15 december 2005. 
 
B3.4-0681/2005 Eskilstuna 
Brå beviljar Eskilstuna kommun ett tillfälligt utökat modellkommunsbidrag om 
150 000 kronor för att bearbeta de kommuner och regioner som saknar med-
lingsverksamhet. Bidraget gäller för ett verksamhetsår samt avser i huvudsak 
lönekostnader för en person motsvarande 25 % anställning. Avrapportering ska 
göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. De 
beviljade medlen måste rekvireras senast den 15 december 2005. 
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Beslutsprotokoll nr.: 61 
  Sammanträdesdatum:  
  2006-05-03 
 
Ekonomiskt stöd till medlingsverksamhet 
 
Beträffande ansökningar om ekonomiskt stöd till medlingsverksamhet, inkomna 
till den 1 april 2006, har följande beslut fattats: 
 
B3.4-0258/2006 Aneby 
Ansökan avser verksamhetsbidrag till projekt ”Utvecklad medling på Höglan-
det”. Brå beviljar Aneby kommun ett fortsatt verksamhetsbidrag om 180 000 
kronor för att utveckla medlingsverksamheten i Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, 
Tranås och Vetlanda kommuner. Bidraget gäller för ett verksamhetsår och avser 
lönekostnader. Avrapportering ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kon-
trakt för den beviljade summan. De beviljade medlen måste rekvireras senast den 
18 augusti 2006. 
 
B3.4-0263/2006 Göteborg 
Ansökan avser modellkommunsbidrag till Göteborgs stad. Enligt Brå: s bedöm-
ning behöver kommunen ägna all kraft åt att utveckla den egna medlingsverk-
samheten så att den på sikt kan bli bärkraftig. Därför beslutar Brå att avslå an-
sökan om modellkommunsbidrag.  
 
B3.4-0264/2006 Göteborg 
Ansökan avser verksamhetsbidrag till medlingsverksamheten i Göteborgs stad. 
Brå beviljar Göteborgs stad ett fortsatt verksamhetsbidrag om 450 000 kronor. 
Bidraget gäller för ett verksamhetsår och avser lönekostnader. Avrapportering 
ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. De 
beviljade medlen måste rekvireras senast den 18 augusti 2006. 
 
B3.4-0268/2006 Huddinge 
Ansökan avser verksamhetsbidrag till medlingsverksamheten i Huddinge. Brå 
beviljar Huddinge kommun ett fortsatt verksamhetsbidrag om 300 000 kronor 
för att utveckla verksamheten i enlighet med ansökan. Bidraget gäller för ett 
verksamhetsår och avser lönekostnader. Avrapportering ska göras till Brå enligt 
särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. De beviljade medlen måste 
rekvireras senast den 18 augusti 2006. 
 
B3.4-0257/2006 Kalmar 
Ansökan avser modellkommunsbidrag till medlingsverksamheten i Kalmar. Brå 
beviljar Kalmar kommun ett fortsatt verksamhetsbidrag om 515 000 kronor. 
Bidraget gäller för ett verksamhetsår och avser personalkostnader, kostnader för 
resor och logi vid fullgörandet av modellkommunsuppdraget samt för att bistå 
Brå vid utbildningar ca 10-12 gånger under året.  Avrapportering ska göras till 
Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. De beviljade 
medlen måste rekvireras senast den 18 augusti 2006. 
 
B3.4-0245/2006 Köping, Arboga och Kungsör 
Ansökan avser verksamhetsbidrag till medlingsverksamheten i Köping, Arboga 
och Kungsör, projekt ”Medling KAK”. Köpings kommun beviljades våren 2005 
ett verksamhetsbidrag till projektet (B3.4-0194/2005). Då projektperioden enligt 
kontraktet sträcker sig t.o.m. 2006-12-31 beslutar Brå att avslå ansökan. Kom-
munerna är välkomna med en ny ansökan vid nästa ansökningstillfälle. 

B3.4-0248/2006 Norrköping 
Ansökan avser verksamhetsbidrag till medlingsverksamheten i Norrköping. Brå 
beviljar Norrköpings kommun ett verksamhetsbidrag om 165 500 kronor för att 
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utveckla medlingsverksamheten i enlighet med ansökan. Bidraget gäller för ett 
verksamhetsår. Avrapportering ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kon-
trakt för den beviljade summan. De beviljade medlen måste rekvireras senast den 
18 augusti 2006. 
 
B3.4-0215/2006 NOSAM 
Ansökan avser verksamhetsbidrag till NOSAM: s medlingsverksamhet i nord-
västra Skåne. Brå beviljar NOSAM ett fortsatt verksamhetsbidrag om totalt 
600 000 kronor. Av dessa avser 400 000 kronor lönekostnader för medlings-
samordnare i den egna medlingsverksamheten och 200 000 kronor arbete som 
regionsansvarig (att bistå Brå i riktade uppdrag enligt ansökan). Bidraget gäller 
för ett verksamhetsår. Avrapportering ska göras till Brå enligt särskilt upprättat 
kontrakt för den beviljade summan. De beviljade medlen måste rekvireras senast 
den 18 augusti 2006. 
 
 
B3.4-0262/2006 Olofström, Sölvesborg och Ronneby 
Ansökan avser verksamhetsbidrag till projekt ”Medling vid ungdomsbrott i Söl-
vesborg, Ronneby och Olofströms kommuner”. Brå beviljar Olofströms kom-
mun ett fortsatt verksamhetsbidrag om 200 000 kronor för personalkostnader. 
Bidraget gäller för ett verksamhetsår. Avrapportering ska göras till Brå enligt 
särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. De beviljade medlen måste 
rekvireras senast den 18 augusti 2006. 
 
B3.4-0244/2006 Skellefteå 
Ansökan avser verksamhetsbidrag till medlingsverksamheten i Skellefteå. Brå 
beviljar Skellefteå kommun ett fortsatt verksamhetsbidrag om 200 000 kronor. 
Bidraget gäller för ett verksamhetsår och avser lönekostnader för del av projekt-
ledartjänst. Avrapportering ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt 
för den beviljade summan. De beviljade medlen måste rekvireras senast den 18 
augusti 2006. 
 
B3.4-0255/2006 Stockholm 
Ansökan avser verksamhetsbidrag till projekt ”Medlingssamordning i Stock-
holms stad”. Brå beviljar Stockholms stad ett verksamhetsbidrag om 
725 000 kronor i enlighet med projektansökan. Bidraget gäller för ett verksam-
hetsår. Avrapportering ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för 
den beviljade summan. De beviljade medlen måste rekvireras senast den 18 au-
gusti 2006. 
 
B3.4-0172/2006 Umeå 
Ansökan avser verksamhetsbidrag till medlingsverksamheten i Umeå. Brå bevil-
jar Umeå kommun ett fortsatt verksamhetsbidrag om 350 000 kronor till en del 
av tjänst. Bidraget gäller för ett verksamhetsår och avser medling vid brott. Av-
rapportering ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade 
summan. De beviljade medlen måste rekvireras senast den 18 augusti 2006. 
 
B3.4-0254/2006 Värmland 
Ansökan avser verksamhetsbidrag till projekt ”Medlingsverksamheten i Värm-
land”. Brå beviljar Brottsförebyggande centrum i Värmland ett verksamhetsbi-
drag om 640 000 kronor för uppbyggnaden av medlingsverksamheten i Värm-
lands samtliga kommuner. Bidraget gäller för ett verksamhetsår. Avrapportering 
ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. De 
beviljade medlen måste rekvireras senast den 18 augusti 2006. 
 
B3.4-0256/2006 Växjö 
Ansökan avser verksamhetsbidrag till samordning av medlingsverksamheten i 
Kronobergs län. Brå beviljar Växjö kommun ett verksamhetsbidrag om 
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250 000 kronor för att fungera som regional samordnare i enlighet med ansö-
kan. Bidraget gäller för ett verksamhetsår. Avrapportering ska göras till Brå en-
ligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. De beviljade medlen 
måste rekvireras senast den 18 augusti 2006. 
 
B3.4-0261/2006 Åsele, Dorotea 
Ansökan avser verksamhetsbidrag till projekt ”Medling i samverkan Åsele – 
Dorotea”. Brå beviljar Åsele kommun ett verksamhetsbidrag om 41 808 kronor i 
enlighet med ansökan. Bidraget gäller för ett verksamhetsår. Avrapportering ska 
göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. De 
beviljade medlen måste rekvireras senast den 18 augusti 2006. 
 
B3.4-0253/2006 Örebro 
Ansökan avser modellkommunsbidrag till medlingsverksamheten i Örebro län. 
Då Brå har gjort bedömningen att kommunen behöver satsa alla resurser på att 
utveckla den egna medlingsverksamheten så att den på sikt kan bli bärkraftig, 
har Brå beslutat att avslå ansökan. Vi vill framhålla att det vid nästa ansöknings-
tillfälle finns möjlighet att söka verksamhetsbidrag till den egna verksamheten. 
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Beslutsprotokoll nr.: 125 
  Sammanträdesdatum:  
  2006-10-05 
 
Ekonomiskt stöd till medlingsverksamhet 
 
Beträffande ansökningar om ekonomiskt stöd till medlingsverksamhet, inkomna 
till den 1 september 2006, har följande beslut fattats: 
 
B3.4-0484/2006 Ale kommun 
Ansökan avser verksamhetsbidrag till medlingsverksamheten i Ale, Kungälv, 
Stenungsund, Tjörn, Lilla Edet och Öckerö. Brå beviljar Ale kommun ett verk-
samhetsbidrag om 500 000 kronor för att de sex kommunerna tillsammans skall 
lösa den organisatoriska frågan och bygga upp en medlingsverksamhet. Bidraget 
gäller för ett verksamhetsår och avser lönekostnader för en samordningstjänst. 
Avrapportering ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den bevil-
jade summan. De beviljade medlen måste rekvireras senast den 1 december 2006. 
 
B3.4-0479/2006 Avesta kommun 
Ansökan avser verksamhetsbidrag till medlingsverksamheten i Avesta och He-
demora. Brå beslutar att avslå ansökan med motiveringen att Avesta och Hede-
mora är två av de 15 kommuner som ingår i Region Dalarna och därmed också 
omfattas av deras ansökan (B3.4-0464/2006)   
 
B3.4-0414/2006 Borgholms kommun 
Ansökan avser verksamhetsbidrag till medlingsverksamheten i Borgholm. Brå 
beviljar Borgholms kommun ett verksamhetsbidrag om 50 000 kronor för att 
starta och utveckla en bärkraftig medlingsverksamhet. Brå ser positivt på ett 
framtida samarbete med närliggande kommuner. Bidraget gäller för ett verksam-
hetsår och avser del av lönekostnader. Avrapportering ska göras till Brå enligt 
särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. De beviljade medlen måste 
rekvireras senast den 1 december 2006. 
 
B3.4-0471/2006 Eskilstuna kommun 
Ansökan avser fortsatt modellkommunsbidrag till Eskilstuna. Brå beviljar Eskils-
tuna kommun ett verksamhetsbidrag om 250 000 kronor för att i samråd med 
Brå utföra särskilda insatser. Bidraget gäller för ett verksamhetsår och avser 50 
% av lönekostnaderna samt kostnader för resor, övernattningar och andra om-
kostnader. Avrapportering ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för 
den beviljade summan. De beviljade medlen avser verksamhetsåret 2007 och 
måste rekvireras senast den 1 december 2006. 
 
B3.4-0413/2006 Falkenbergs kommun 
Ansökan avser fortsatt verksamhetsbidrag till medlingsverksamheten i Falken-
berg. Brå beviljar Falkenbergs kommun ett verksamhetsbidrag om 150 000 kro-
nor för att utveckla medlingsverksamheten ytterligare. Eftersom medlingsunder-
laget i Falkenberg är för litet för en bärkraftig medlingsverksamhet förutsätter 
Brå att kommunen organiserar ett samarbete med närliggande kommuner i 
Hallands län. Bidraget gäller för ett verksamhetsår och avser del av lönekostna-
der. Avrapportering ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den 
beviljade summan. De beviljade medlen avser verksamhetsåret 2007 och måste 
rekvireras senast den 1 december 2006. 
 



 

 67 

B3.4-0465/2006 Hjo kommun 
Ansökan avser verksamhetsbidrag till medlingsverksamheten i Hjo. Brå beslutar 
att avslå ansökan eftersom kommunen har ett för litet medlingsunderlag för att 
ensamma kunna etablera en fungerande medlingsverksamhet, samt då det av 
ansökan inte framgår hur samarbete med andra kommuner eller polis och åkla-
garväsende skall bedrivas. Brå välkomnar en ny ansökan vid nästa ansöknings-
tillfälle när ett konkret samarbete med närliggande kommuner i länet har plane-
rats. 
 
B3.4-0499/2006 Jönköpings kommun 
Ansökan avser fortsatt verksamhetsbidrag till projekt ”öga mot öga”, medlings-
verksamheten i Jönköping, Habo och Mullsjö. Brå beviljar Jönköpings kommun 
ett verksamhetsbidrag om 250 000 kronor för att vidareutveckla medlingsverk-
samheten. Brå ser gärna att kommunen etablerar ett samarbete med ytterligare 
kommuner i Jönköpings län. Bidraget gäller för ett verksamhetsår och avser del 
av lönekostnader för en samordnartjänst. Avrapportering ska göras till Brå enligt 
särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. De beviljade medlen avser 
verksamhetsåret 2007 och måste rekvireras senast den 1 december 2006. 
 
B3.4-0470/2006 Karlskrona kommun 
Ansökan avser verksamhetsbidrag till medlingsverksamheten i Karlskrona. Brå 
beviljar Karlskrona kommun ett verksamhetsbidrag om 107 500 kronor för att 
bygga upp en fungerande medlingsverksamhet. Bidraget gäller för ett verksam-
hetsår och avser del av lönekostnader. Avrapportering ska göras till Brå enligt 
särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. De beviljade medlen måste 
rekvireras senast den 1 december 2006. 
 
B3.4-0472/2006 Krokoms kommun 
Ansökan avser verksamhetsbidrag till medlingsverksamheten i Krokom. Brå be-
viljar Krokoms kommun ett verksamhetsbidrag om 40 000 kronor för att ut-
veckla medlingssamarbetet med andra kommuner i Jämtlands län. Bidraget gäller 
för ett verksamhetsår och avser del av lönekostnader. Avrapportering ska göras 
till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. De beviljade 
medlen måste rekvireras senast den 1 december 2006. 
 
B3.4-0457/2006 Lidköpings kommun 
Ansökan avser verksamhetsbidrag till medlingsverksamheten i Lidköping, Skara, 
Götene, Grästorp, Vara och Essunga. Brå beviljar Lidköpings kommun ett verk-
samhetsbidrag om 475 000 kronor för att i samverkan med nämnda kommuner 
starta och bygga upp en medlingsverksamhet. Bidraget gäller för ett verksam-
hetsår och avser lönekostnader för en projektledare samt medlararvoden. Avrap-
portering ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade 
summan. De beviljade medlen måste rekvireras senast den 1 december 2006. 
 
B3.4-0482/2006 Linköpings kommun 
Ansökan avser fortsatt verksamhetsbidrag till medlingsverksamheten i Östergöt-
lands län. Brå beviljar Linköpings kommun ett verksamhetsbidrag om 250 000 
kronor för att fungera som regional samordnare samt att i samråd med Brå även 
arbeta på det nationella planet. Bidraget gäller för ett verksamhetsår och avser 
50 % av lönekostnaderna. Avrapportering ska göras till Brå enligt särskilt upp-
rättat kontrakt för den beviljade summan. De beviljade medlen avser verksam-
hetsåret 2007 och måste rekvireras senast den 1 december 2006. 
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B3.4-0418/2006 Malmö kommun 
Ansökan avser fortsatt verksamhetsbidrag till medlingsverksamheten i Malmö. 
Brå beviljar Malmö stad ett verksamhetsbidrag om 450 000 kronor för att ytter-
ligare utveckla och förankra medlingsverksamheten. Bidraget gäller för ett verk-
samhetsår och avser del av lönekostnader. Avrapportering ska göras till Brå en-
ligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. De beviljade medlen 
avser verksamhetsåret 2007 och måste rekvireras senast den 1 december 2006. 
 

B3.4-0469/2006 Nybro kommun 
Ansökan avser fortsatt verksamhetsbidrag till medlingsverksamheten i Nybro 
och Emmaboda. Brå beviljar Nybro kommun ett verksamhetsbidrag om 150 000 
kronor för en nystart av medlingsverksamheten. Brå vill framhålla att det är 
nödvändigt för kommunerna att söka samarbete med ytterligare kommuner i 
Kalmar län för att kunna utveckla en fungerande medlingsverksamhet. Bidraget 
gäller för ett verksamhetsår och avser del av lönekostnader. Avrapportering ska 
göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. De 
beviljade medlen avser verksamhetsåret 2007 och måste rekvireras senast den 1 
december 2006. 
 

B3.4-0546/2006 Nynäshamns kommun 
Ansökan avser verksamhetsbidrag till medlingsverksamheten i Nynäshamn. Brå 
beviljar Nynäshamns kommun ett verksamhetsbidrag om 105 000 kronor för att 
starta och utveckla medlingsverksamheten. Brå ser positivt på att kommunen 
etablerar ett närmare samarbete med Botkyrka, Huddinge och Haninge. Bidraget 
gäller för ett verksamhetsår och avser del av lönekostnader. Avrapportering ska 
göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. De 
beviljade medlen måste rekvireras senast den 1 december 2006. 
 

B3.4-0483/2006 Oskarshamns kommun 
Ansökan avser fortsatt verksamhetsbidrag till medlingsverksamheten i Oskars-
hamn, Mönsterås och Högsby. Brå beviljar Oskarshamns kommun ett verksam-
hetsbidrag om 150 000 kronor för utveckling av samarbetet mellan de tre kom-
munerna och det planerade samarbetet med frivården. Bidraget gäller för ett 
verksamhetsår och avser del av lönekostnader för samordning. Avrapportering 
ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. De 
beviljade medlen avser verksamhetsåret 2007 och måste rekvireras senast den 1 
december 2006. 
 

B3.4-0464/2006 Region Dalarna 
Ansökan avser verksamhetsbidrag till medlingsverksamheten i Dalarna. Brå be-
viljar Region Dalarna ett verksamhetsbidrag om 612 000 kronor för att utforma 
en lämplig medlingsorganisation i länet samt att utveckla en medlingsverksamhet 
baserad på samverkan mellan de 15 kommunerna Avesta, Borlänge, Falun, Gag-
nef, Hedemora, Leksand, Ludvika, Malung, Mora, Orsa, Rättvik, Smedjebacken, 
Säter, Vansbro och Älvdalen. Bidraget gäller för ett verksamhetsår. Avrapporte-
ring ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade sum-
man. De beviljade medlen måste rekvireras senast den 1 december 2006. 
 

B3.4-0480/2006 Riksföreningen medling vid brott 
Ansökan avser bidrag till vidareutveckling av nätverket i Riksföreningen medling 
vid brott. Brå beslutar att avslå ansökan då generellt föreningsstöd inte kan prio-
riteras. 
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B3.4-0449/2006 Sandvikens kommun 
Ansökan avser fortsatt verksamhetsbidrag till medlingsverksamheten i Ockelbo, 
Hofors och Sandviken. Brå beviljar Sandvikens kommun ett verksamhetsbidrag 
om 75 000 kronor för att ytterligare förankra verksamheten. Bidraget gäller för 
ett verksamhetsår och avser lönekostnader för samordnartjänst samt delar av 
arvode till lekmannamedlare. Bidrag avser däremot inte skolmedlingsverksam-
het. Avrapportering ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den 
beviljade summan. De beviljade medlen måste rekvireras senast den 1 december 
2006. 
 

B3.4-0481/2006 Surahammars kommun 
Ansökan avser fortsatt verksamhetsbidrag till medlingsverksamheten i Sura-
hammar och Hallstahammar. Brå beviljar Surahammars kommun ett verksam-
hetsbidrag om 100 000 kronor för uppbyggnaden av en permanent medlings-
verksamhet. Brå ser positivt på initiativet att utveckla en medlingspool omfat-
tande flera kommuner i Västmanlands län. Bidraget gäller för ett verksamhetsår 
och avser del av lönekostnader för en samordnartjänst. Avrapportering ska göras 
till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. De beviljade 
medlen avser verksamhetsåret 2007 och måste rekvireras senast den 1 december 
2006. 
 

B3.4-0468/2006 Uddevalla kommun 
Ansökan avser fortsatt verksamhetsbidrag till medlingsverksamheten i Uddeval-
la, Lysekil, Munkedal, Färgelanda och Sotenäs. Brå beviljar Uddevalla kommun 
ett verksamhetsbidrag om 175 000 kronor för att utveckla nätverket i regionen 
samt för att bistå Brå i en kartläggning av medlingsverksamheterna i Västra Gö-
taland. Bidraget gäller för ett verksamhetsår. Avrapportering ska göras till Brå 
enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. De beviljade medlen 
avser verksamhetsåret 2007 och måste rekvireras senast den 1 december 2006. 
 

B3.4-0478/2006 Vännäs kommun 
Ansökan avser verksamhetsbidrag till medlingsverksamheten i Vännäs, Nordma-
ling, Robertsfors, Vindeln och Bjurholm. Brå beviljar Vännäs kommun ett verk-
samhetsbidrag om 150 000 kronor för att utveckla en gemensam medlingsverk-
samhet i nämnda kommuner. Bidraget gäller för ett verksamhetsår och avser 
personalkostnader samt resekostnader. Avrapportering ska göras till Brå enligt 
särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. De beviljade medlen måste 
rekvireras senast den 1 december 2006. 
 

B3.4-0477/2006 Örebro kommun 
Ansökan avser fortsatt verksamhetsbidrag till medlingsverksamheten i Örebro. 
Brå beviljar Örebro kommun ett verksamhetsbidrag om 300 000 kronor för att 
utveckla en välfungerande medlingsverksamhet med ett tillfredställande ärende-
flöde. Bidraget gäller för ett verksamhetsår och avser del av lönekostnader. Av-
rapportering ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade 
summan. De beviljade medlen avser verksamhetsåret 2007 och måste rekvireras 
senast den 1 december 2006. 
 

B3.4-0466/2006 Örnsköldsviks kommun 
Ansökan avser fortsatt modellkommunsbidrag till medlingsverksamheten i Örn-
sköldsvik. Brå beviljar Örnsköldsviks kommun ett verksamhetsbidrag om 300 
000 kronor för att i samråd med Brå utföra särskilda insatser. Bidraget gäller för 
den sökta perioden och avser del av lönekostnader samt resor och övrigt. Avrap-
portering ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade 
summan. De beviljade medlen avser verksamhetsåret 2007 och måste rekvireras 
senast den 1 december 2006. 
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 Beslutsprotokoll nr.: 40 
  Sammanträdesdatum:  
  2007-03-09 
 
Ekonomiskt stöd till regionala samordnare 
 
Beträffande ansökningar om ekonomiskt stöd till regionala samordnare, inkom-
na till den 1 mars 2007, har följande beslut fattats: 
 
B3.4-0050/2007 Brottsförebyggande centrum i Värmland 
Ansökan avser bidrag till en regional samordnare. Brå beviljar ett ekonomiskt 
bidrag om 125 000 kronor till Brottsförebyggande centrum i Värmland för att 
tillhandahålla en regional samordnare i Värmlands läns kommuner i enlighet 
med de insatser som anges i Brå: s riktlinjer och på det sätt som beskrivits i an-
sökan. Bidraget avser lönekostnader och kostnader i samband med utförandet av 
uppdraget. Avrapportering ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt 
för den beviljade summan. De beviljade medlen måste rekvireras senast den 1 
juni 2007. 
 
B3.4-0052/2007 Umeå kommun 
Ansökan avser bidrag till en regional samordnare. Brå beviljar ett ekonomiskt 
bidrag om 125 000 kronor till Umeå kommun för att tillhandahålla en regional 
samordnare i Västerbottens läns kommuner i enlighet med de insatser som anges 
i Brå: s riktlinjer och på det sätt som beskrivits i ansökan. Bidraget avser löne-
kostnader och övriga kostnader i samband med utförandet av uppdraget. Avrap-
portering ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade 
summan. De beviljade medlen måste rekvireras senast den 1 juni 2007. 
 
B3.4-0060/2007 Regionförbundet i Örebro län 
Ansökan avser bidrag till en regional samordnare. Brå beviljar ett ekonomiskt 
bidrag om 125 000 kronor till Regionförbundet i  Örebro län för att tillhanda-
hålla en regional samordnare i Örebro läns kommuner i enlighet med de insatser 
som anges i Brå: s riktlinjer och på det sätt som beskrivits i ansökan. Bidraget 
avser lönekostnader och övriga kostnader i samband med utförandet av uppdra-
get. Avrapportering ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den 
beviljade summan. De beviljade medlen måste rekvireras senast den 1 juni 2007. 
 
B3.4-0069/2007 Örnsköldsviks kommun 
Ansökan avser bidrag till en regional samordnare. Brå beviljar ett ekonomiskt 
bidrag om 70 000 kronor till Örnsköldsviks kommun för att tillhandahålla en 
regional samordnare i första hand i Norrbottens läns kommuner samt även vid 
behov i andra regioner. Uppdraget skall utföras i enlighet med de insatser som 
anges i Brå: s riktlinjer och på det sätt som beskrivits i ansökan. Bidraget avser 
lönekostnader och övriga kostnader i samband med utförandet av uppdraget. 
Avrapportering ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den bevil-
jade summan. De beviljade medlen måste rekvireras senast den 1 juni 2007. 
 
B3.4-0070/2007 NOSAM 
Ansökan avser bidrag till en regional samordnare. Brå beviljar ett ekonomiskt 
bidrag om 105 000 kronor till NOSAM för att tillhandahålla en regional sam-
ordnare i Skåne, Halland, Småland och Blekinge läns kommuner i enlighet med 
de insatser som anges i Brå: s riktlinjer och på det sätt som beskrivits i ansökan. 
Bidraget avser lönekostnader och övriga kostnader i samband med utförandet av 
uppdraget. Avrapportering ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt 
för den beviljade summan. De beviljade medlen måste rekvireras senast den 1 
juni 2007. 
 
B3.4-0073/2007 Uddevalla kommun 
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Ansökan avser bidrag till en regional samordnare. Brå beviljar ett ekonomiskt 
bidrag om 125 000 kronor till Uddevalla kommun för att tillhandahålla en regi-
onal samordnare i Fyrbodals 14 kommuner (Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, 
Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, 
Uddevalla, Vänersborg och Åmål) i enlighet med de insatser som anges i Brå: s 
riktlinjer och på det sätt som beskrivits i ansökan. Bidraget avser lönekostnader 
och övriga kostnader i samband med utförandet av uppdraget. Avrapportering 
ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. De 
beviljade medlen måste rekvireras senast den 1 juni 2007. 
 
B3.4-0074/2007 Stockholms stad 
Ansökan avser bidrag till en regional samordnare. Brå beviljar ett ekonomiskt 
bidrag om 125 000 kronor till Stockholms stad för att tillhandahålla en regional 
samordnare i Nordöstra Stockholms kommuner (Danderyd, Vaxholm, Norrtälje, 
Österåker, Vallentuna, Lidingö och Täby) i enlighet med de insatser som anges i 
Brå: s riktlinjer och på det sätt som beskrivits i ansökan. Bidraget avser löne-
kostnader och övriga kostnader i samband med utförandet av uppdraget. Avrap-
portering ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade 
summan. De beviljade medlen måste rekvireras senast den 1 juni 2007. 
 
B3.4-0075/2007 Stockholms stad 
Ansökan avser bidrag till en regional samordnare. Brå beviljar ett ekonomiskt 
bidrag om 125 000 kronor till Stockholms stad för att tillhandahålla en regional 
samordnare i Nordvästra Stockholms kommuner (Solna, Sundbyberg, Ekerö, 
Sollentuna, Sigtuna, Upplands-Väsby, Upplands-Bro och Järfälla) i enlighet med 
de insatser som anges i Brå: s riktlinjer och på det sätt som beskrivits i ansökan. 
Bidraget avser lönekostnader och övriga kostnader i samband med utförandet av 
uppdraget. Avrapportering ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt 
för den beviljade summan. De beviljade medlen måste rekvireras senast den 1 
juni 2007. 
 
B3.4-0076/2007 Malmö stad 
Ansökan avser bidrag till en regional samordnare. Brå beviljar ett ekonomiskt 
bidrag om 125 000 kronor till Malmö stad för att tillhandahålla en regional 
samordnare i Skåne läns kommuner i enlighet med de insatser som anges i Brå: s 
riktlinjer och på det sätt som beskrivits i ansökan. Bidraget avser lönekostnader 
och övriga kostnader i samband med utförandet av uppdraget. Avrapportering 
ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. De 
beviljade medlen måste rekvireras senast den 1 juni 2007. 
 
B3.4-0079/2007 Huddinge kommun 
Ansökan avser bidrag till en regional samordnare. Brå beviljar ett ekonomiskt 
bidrag om 125 000 kronor till Huddinge kommun för att tillhandahålla en regi-
onal samordnare i Södertörns kommuner (Huddinge, Nynäshamn, Södertälje, 
Haninge, Botkyrka, Nacka, Tyresö, Salem, Nykvarn och Värmdö) i enlighet med 
de insatser som anges i Brå: s riktlinjer och på det sätt som beskrivits i ansökan. 
Bidraget avser lönekostnader och övriga kostnader i samband med utförandet av 
uppdraget. Avrapportering ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt 
för den beviljade summan. De beviljade medlen måste rekvireras senast den 1 
juni 2007. 

B3.4-0080/2007 Hudiksvalls kommun 
Ansökan avser bidrag till en regional samordnare. Brå beviljar ett ekonomiskt 
bidrag om 125 000 kronor till Hudiksvalls kommun för att tillhandahålla en 
regional samordnare i Gävleborgs läns kommuner i enlighet med de insatser som 
anges i Brå: s riktlinjer och på det sätt som beskrivits i ansökan. Bidraget avser 
lönekostnader och övriga kostnader i samband med utförandet av uppdraget. 



 

 72 

Avrapportering ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den bevil-
jade summan. De beviljade medlen måste rekvireras senast den 1 juni 2007. 
 
B3.4-0082/2007 Brottofferjouren i Göteborg 
Ansökan avser bidrag till en regional samordnare. Brå beviljar ett ekonomiskt 
bidrag om 87 500 kronor till Brottofferjouren i Göteborg för att tillhandahålla 
en regional samordnare i Polisområde 1 i Västra Götaland (närpolisområdena 
Göteborg City, Mölndal, Frölunda, Kortedala/Bergsjön, Hisingen, Angered, 
Kungälv och Stenungsund) i enlighet med de insatser som anges i Brå: s riktlinjer 
och på det sätt som beskrivits i ansökan. Bidraget avser lönekostnader och övri-
ga kostnader i samband med utförandet av uppdraget. Avrapportering ska göras 
till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. De beviljade 
medlen måste rekvireras senast den 1 juni 2007. 
 
B3.4-0083/2007 Vetlanda kommun 
Ansökan avser bidrag till en regional samordnare. Brå beviljar ett ekonomiskt 
bidrag om 125 000 kronor till Vetlanda kommun för att tillhandahålla en regio-
nal samordnare i Jönköpings läns kommuner i enlighet med de insatser som an-
ges i Brå: s riktlinjer och på det sätt som beskrivits i ansökan. Bidraget avser 
lönekostnader och övriga kostnader i samband med utförandet av uppdraget. 
Avrapportering ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den bevil-
jade summan. De beviljade medlen måste rekvireras senast den 1 juni 2007. 
 
B3.4-0091/2007 Växjö kommun 
Ansökan avser bidrag till en regional samordnare. Brå beviljar ett ekonomiskt 
bidrag om 150 000 kronor till Växjö kommun för att tillhandahålla en regional 
samordnare i Kronobergs läns kommuner i enlighet med de insatser som anges i 
Brå: s riktlinjer och på det sätt som beskrivits i ansökan. Bidraget avser löne-
kostnader och övriga kostnader i samband med utförandet av uppdraget. Avrap-
portering ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade 
summan. De beviljade medlen måste rekvireras senast den 1 juni 2007. 
 
B3.4-0096/2007 Polismyndigheten i Kalmar 
Ansökan avser bidrag för att bistå Brå och den regionala samordnaren i Kalmar 
län. Brå beviljar ett ekonomiskt bidrag om 125 000 kronor till Polismyndigheten 
i Kalmar, för att i samråd med Brå kunna bistå den regionala samordnaren. Bi-
draget avser lönekostnader och övriga kostnader i samband med utförandet av 
uppdraget. Avrapportering ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt 
för den beviljade summan. De beviljade medlen måste rekvireras senast den 1 
juni 2007. 
 
B3.4-0097/2007 Kalmar kommun 
Ansökan avser bidrag till en regional samordnare. Brå beviljar ett ekonomiskt 
bidrag om 518 000 kronor till Kalmar kommun för att tillhandahålla en regional 
samordnare som kan verka i de regioner i landet där särskilda insatser är nöd-
vändiga, på det sätt som beskrivits i ansökan. Bidraget avser lönekostnader och 
övriga kostnader i samband med utförandet av uppdraget. Avrapportering ska 
göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. De 
beviljade medlen måste rekvireras senast den 1 juni 2007. 
 
B3.4-0101/2007 Krokoms kommun 
Ansökan avser bidrag till en regional samordnare. Brå beviljar ett ekonomiskt 
bidrag om 80 000 kronor till Krokoms kommun för att tillhandahålla en regio-
nal samordnare i Jämtlands läns kommuner i enlighet med de insatser som anges 
i Brå: s riktlinjer och på det sätt som beskrivits i ansökan. Bidraget avser löne-
kostnader och övriga kostnader i samband med utförandet av uppdraget. Avrap-
portering ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade 
summan. De beviljade medlen måste rekvireras senast den 1 juni 2007. 
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B3.4-0103/2007 Västerås stad 
Ansökan avser bidrag till en regional samordnare. Brå beviljar ett ekonomiskt 
bidrag om 125 000 kronor till Västerås stad för att tillhandahålla en regional 
samordnare i Västmanlands läns kommuner i enlighet med de insatser som anges 
i Brå: s riktlinjer och på det sätt som beskrivits i ansökan. Bidraget avser löne-
kostnader och övriga kostnader i samband med utförandet av uppdraget. Avrap-
portering ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade 
summan. De beviljade medlen måste rekvireras senast den 1 juni 2007. 
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Beslutsprotokoll nr.: 60 
  Sammanträdesdatum:  
  2007-04-25 
 
Ekonomiskt stöd till medlingsverksamhet 
 
Beträffande ansökningar om ekonomiskt stöd till medlingsverksamhet, inkomna 
till den 13 april 2007, har följande beslut fattats: 
 
B3.4-0098/2007 Umeå kommun 
Ansökan avser verksamhetsbidrag till medlingsverksamheten i Umeå. Brå bevil-
jar Umeå kommun ett verksamhetsbidrag om 275 000 kronor till fortsatt utveck-
ling av medlingsverksamheten. Bidraget gäller för perioden 1 augusti till och med 
den 31 december 2007. Avrapportering ska göras till Brå enligt särskilt upprättat 
kontrakt för den beviljade summan. De beviljade medlen måste rekvireras senast 
den 29 juni 2007. 
 
B3.4-0165/2007 Ljungby kommun 
Ansökan avser verksamhetsbidrag till medlingsverksamheten i Ljungby. Brå be-
viljar Ljungby kommun 70 000 kronor till fortsatt utveckling av medlingsverk-
samheten. Bidraget gäller till och med den 31 december 2007. Avrapportering 
ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. De 
beviljade medlen måste rekvireras senast den 29 juni 2007. 
 
B3.4-0176/2007 Vimmerby kommun 
Ansökan avser verksamhetsbidrag till medlingsverksamheten i Vimmerby. Brå 
beviljar Vimmerby kommun ett verksamhetsbidrag om 60 000 kronor till fort-
satt utveckling av medlingsverksamheten i samarbete med Hultsfreds kommun. 
Avrapportering ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den bevil-
jade summan. De beviljade medlen måste rekvireras senast den 29 juni 2007. 
 
B3.4-0180/2007 Olofströms kommun 
Ansökan avser verksamhetsbidrag till medlingsverksamheten i Olofström, Ron-
neby och Sölvesborgs kommuner. Brå beviljar Olofströms kommun ett verksam-
hetsbidrag om 170 000 kronor för fortsatt utveckling av medlingsverksamheten i 
ovan nämnda kommuner. Bidraget gäller till och med den 31 december 2007. 
Avrapportering ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den bevil-
jade summan. De beviljade medlen måste rekvireras senast den 29 juni 2007. 
 
B3.4-0179/2007 BFCIV Värmland 
Ansökan avser verksamhetsbidrag till medlingsverksamheten i Värmlands kom-
muner. Brå beviljar Brottsförebyggande Centrum i Värmland ett verksamhetsbi-
drag om 498 000 kronor avseende lön och resor för att fortsätta implemente-
ringen av medling i Värmlands läns samtliga kommuner. Bidraget gäller till och 
med den 31 december 2007. Avrapportering ska göras till Brå enligt särskilt 
upprättat kontrakt för den beviljade summan. De beviljade medlen måste rekvi-
reras senast den 29 juni 2007. 
 
B3.4-0120/2007 Söderhamns kommun 
Ansökan avser verksamhetsbidrag till medlingsverksamheten i Söderhamn m.fl. 
kommuner. Brå beviljar Söderhamns kommun ett verksamhetsbidrag om 200 
000 kronor för att fortsätta utveckling av medling i Söderhamn, Bollnäs och 
Ovanåkers kommuner. Bidraget gäller till och med den 31 december 2007. Av-
rapportering ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade 
summan. De beviljade medlen måste rekvireras senast den 29 juni 2007. 
 
B3.4-0191/2007 Trollhättans kommun 
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Ansökan avser verksamhetsbidrag till medlingsverksamheten i Trollhättans 
kommun. Brå beviljar Trollhättans kommun ett verksamhetsbidrag om 200 000 
kronor för att utveckla medlingsverksamheten i kommunen. Brå ser positivt på 
att kommunen etablerar samverkan med närliggande kommuner. Bidraget gäller 
till och med den 31 december 2007. Avrapportering ska göras till Brå enligt sär-
skilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. De beviljade medlen måste 
rekvireras senast den 29 juni 2007. 
 
B3.4-0185/2007 Ånge kommun 
Ansökan avser verksamhetsbidrag till medlingsverksamheten i Ånge kommun. 
Brå beviljar Ånge kommun ett verksamhetsbidrag om 80 000 kronor för att ut-
veckla medlingsverksamheten i Ånge och Bräcke kommuner. Bidraget gäller till 
och med den 31 december 2007. Avrapportering ska göras till Brå enligt särskilt 
upprättat kontrakt för den beviljade summan. De beviljade medlen måste rekvi-
reras senast den 29 juni 2007. 
 
B3.4-0186/2007 Laholms kommun 
Ansökan avser verksamhetsbidrag till medlingsverksamheten i Laholms kom-
mun. Brå beviljar Laholms kommun ett verksamhetsbidrag om 120 000 kronor 
för att utveckla medlingsverksamheten i kommunen. Brå ser positivt på att 
kommunen etablerar samarbete med övriga kommuner i Hallands län. Bidraget 
gäller till och med den 31 december 2007. Avrapportering ska göras till Brå en-
ligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. De beviljade  medlen 
måste rekvireras senast den 29 juni 2007. 
 
B3.4-0189/2007 Värnamo kommun m fl 
Ansökan avser att utveckla medlingsverksamheten i Värnamo, Vaggeryd, Gisla-
ved och Gnosjö kommuner. Brå beviljar ett verksamhetsbidrag om 325 000 kro-
nor för att starta en medlingsverksamhet i dessa så kallade GGVV-kommuner. 
Bidraget avser att täcka kostnaderna för en 80-procentig samordnartjänst. Bi-
draget gäller till och med den 31 december 2007. Avrapportering ska göras till 
Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. De beviljade 
medlen måste rekvireras senast den 29 juni 2007. 
 

B3.4-0206/2007 Mjölby kommun 
Ansökan avser att utveckla medlingsverksamheten i Mjölby kommun. Brå bevil-
jar Mjölby kommun ett verksamhetsbidrag om 50 000 kronor för att bygga upp 
en medlingsverksamhet i kommunen. Brå ser positivt på att kommunen etablerar 
ett samarbete med närliggande kommuner. Bidraget gäller till och med den 31 
december 2007. Avrapportering ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kon-
trakt för den beviljade summan. De beviljade medlen måste rekvireras senast den 
29 juni 2007. 
 
B3.4-0205/2007 Karlshamns kommun 
Ansökan avser att utveckla medlingsverksamheten i Karlshamn kommun. Brå 
beviljar Karlshamns kommun ett verksamhetsbidrag om 175 000 kronor för att 
utveckla medlingsverksamheten i kommunen och samarbetet med övriga kom-
muner i Blekinge. Bidraget avser kostnader för personal och regionsträffar. Bi-
draget gäller till och med den 31 december 2007. Avrapportering ska göras till 
Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. De beviljade 
medlen måste rekvireras senast den 29 juni 2007. 
 
B3.4-0204/2007 Hultsfreds kommun 
Ansökan avser att utveckla medlingsverksamheten i Hultsfred kommun. Brå 
beviljar Hultsfreds kommun ett verksamhetsbidrag om 60 000 kronor för att 
utveckla kommunens medlingsverksamhet i samarbete med Vimmerby. Bidraget 
gäller till och med den 31 december 2007. Avrapportering ska göras till Brå en-
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ligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. De beviljade medlen 
måste rekvireras senast den 29 juni 2007. 
 
B3.4-0197/2007 Sala kommun 
Ansökan avser att utveckla medlingsverksamheten i Sala kommun. Brå beviljar 
Sala kommun ett verksamhetsbidrag om 74 000 kronor för att bygga upp kom-
munens medlingsverksamhet. Brå ser positivt på att kommunen etablerar sam-
verkan med närliggande kommuner. Bidraget gäller till och med den 31 decem-
ber 2007. Avrapportering ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för 
den beviljade summan. De beviljade medlen måste rekvireras senast den 29 juni 
2007. 
 
B3.4-0198/2007 Södertälje kommun 
Ansökan avser att utveckla medlingsverksamheten i Södertälje kommun. Brå 
beviljar Södertälje kommun ett verksamhetsbidrag om 400 000 kronor för att 
utveckla medlingsverksamheten i Södertälje, Nykvarn och Salems kommuner.  
Bidraget gäller till och med den 31 december 2007. Avrapportering ska göras till 
Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. De beviljade 
medlen måste rekvireras senast den 29 juni 2007. 
 
B3.4-0218/2007 Skurups kommun 
Ansökan avser att utveckla medlingsverksamheten i Skurup m.fl. kommuner. Brå 
beviljar Skurups kommun ett verksamhetsbidrag om 500 000 kronor för att 
bygga upp medlingsverksamheten i Skurup, Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och 
Trelleborgs kommuner. Bidraget gäller till och med den 31 december 2007. Av-
rapportering ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade 
summan. De beviljade medlen måste rekvireras senast den 29 juni 2007. 
 
B3.4-0217/2007 Timrå kommun 
Ansökan avser att utveckla medlingsverksamheten i Timrå kommun. Brå beviljar 
Timrå kommun ett verksamhetsbidrag om 100 000 kronor för att utveckla med-
lingsverksamheten i kommunen.  Bidraget gäller till och med den 31 december 
2007. Avrapportering ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den 
beviljade summan. De beviljade medlen måste rekvireras senast den 29 juni 
2007. 
 
B3.4-0216/2007 Hässleholms kommun 
Ansökan avser att utveckla medlingsverksamheten i Hässleholms kommun. Brå 
beviljar Hässleholms kommun ett verksamhetsbidrag om 385 000 kronor för att 
utveckla medlingsverksamheten i Hässleholm, Kristianstad, Bromölla, Osby, 
Perstorp och Östra Göinge kommuner (polisområde nordöstra Skåne). Bidraget 
gäller till och med den 31 december 2007. Avrapportering ska göras till Brå en-
ligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. De beviljade medlen 
måste rekvireras senast den 29 juni 2007. 
 
B3.4-0214/2007 Hudiksvalls kommun 
Ansökan avser att utveckla medlingsverksamheten i Hudiksvalls kommun. Brå 
beviljar Hudiksvalls kommun ett verksamhetsbidrag om 225 000 för en samord-
nartjänst för att utveckla medlingsverksamheten i Hudiksvall och Nordanstigs 
kommuner. Bidraget gäller till och med den 31 december 2007. Avrapportering 
ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. De 
beviljade medlen måste rekvireras senast den 29 juni 2007. 
 
B3.4-0213/2007 Luleå kommun 
Ansökan avser att utveckla medlingsverksamheten i Luleå kommun. Brå beviljar 
Luleå kommun ett verksamhetsbidrag om 120 000 kronor avseende lön för att 
utveckla kommunens medlingsverksamhet. Bidraget gäller till och med den 31 
december 2007. Avrapportering ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kon-
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trakt för den beviljade summan. De beviljade medlen måste rekvireras senast den 
29 juni 2007. 
 
 
B3.4-0207/2007 Ljusdals kommun 
Ansökan avser att utveckla medlingsverksamheten i Ljusdals kommun. Brå bevil-
jar Ljusdals kommun ett verksamhetsbidrag om 150 000 kronor till del av löne-
kostnad för att utveckla kommunens medlingsverksamhet. Bidraget gäller till och 
med den 31 december 2007. Avrapportering ska göras till Brå enligt särskilt 
upprättat kontrakt för den beviljade summan. De beviljade medlen måste rekvi-
reras senast den 29 juni 2007. 
 
B3.4-0196/2007 Åre kommun 
Ansökan avser att utveckla medlingsverksamheten i Åre kommun. Brå beviljar 
Åre kommun ett verksamhetsbidrag om 50 000 kronor till del av lönekostnad 
för att utveckla kommunens medlingsverksamhet. Bidraget gäller till och med 
den 31 december 2007. Avrapportering ska göras till Brå enligt särskilt upprättat 
kontrakt för den beviljade summan. De beviljade medlen måste rekvireras senast 
den 29 juni 2007. 
 
B3.4-0229/2007 Västerviks kommun 
Ansökan avser att utveckla medlingsverksamheten i Västerviks kommun. Brå 
beviljar Västerviks kommun ett verksamhetsbidrag om 150 000 kronor avseende 
del av lönekostnad för att utveckla kommunens medlingsverksamhet. Bidraget 
gäller till och med den 31 december 2007. Avrapportering ska göras till Brå en-
ligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. De beviljade  medlen 
måste rekvireras senast den 29 juni 2007. 
 
B3.4-0230/2007 Kramfors kommun 
Ansökan avser att utveckla medlingsverksamheten i Kramfors kommun. Brå 
beviljar Kramfors kommun ett verksamhetsbidrag om 250 000 kronor för att 
bygga upp medlingsverksamheten i Kramfors och Sollefteå kommuner. Bidraget 
gäller till och med den 31 december 2007. Avrapportering ska göras till Brå en-
ligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. De beviljade medlen 
måste rekvireras senast den 29 juni 2007. 
 
B3.4-0221/2007 Ödeshögs kommun 
Ansökan avser att utveckla medlingsverksamheten i Ödeshög kommun. Brå be-
viljar Ödeshögs kommun ett verksamhetsbidrag om 20 000 kronor för att i sam-
verkan med Linköping utveckla kommunens medlingsverksamhet. Bidraget gäll-
er till och med den 31 december 2007. Avrapportering ska göras till Brå enligt 
särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. De beviljade medlen måste 
rekvireras senast den 29 juni 2007. 
 
B3.4-0235/2007 Härjedalens kommun 
Ansökan avser att utveckla medlingsverksamheten i Härjedalen kommun. Brå 
beviljar Härjedalens kommun ett verksamhetsbidrag om 43 000 kronor för att 
utveckla kommunens medlingsverksamhet. Bidraget gäller till och med den 31 
december 2007. Avrapportering ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kon-
trakt för den beviljade summan. De beviljade medlen måste rekvireras senast den 
29 juni 2007. 
 
B3.4-0241/2007 Eslövs kommun 
Ansökan avser att utveckla medlingsverksamheten i Eslöv. Brå beviljar Eslövs 
kommun ett verksamhetsbidrag om 300 000 kronor till en samordnartjänst för 
att bygga upp medlingsverksamheten i Eslöv och Hörby kommun. Bidraget gäll-
er till och med den 31 december 2007. Avrapportering ska göras till Brå enligt 
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särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. De beviljade medlen måste 
rekvireras senast den 29 juni 2007. 
 
B3.4-0249/2007 Tjörns kommun 
Ansökan avser att utveckla medlingsverksamheten i Tjörns kommun. Brå bevil-
jar Tjörns kommun ett verksamhetsbidrag om 75 000 kronor för att bygga upp 
en medlingsverksamhet tillsammans med Orust kommun. Bidraget gäller till och 
med den 31 december 2007. Avrapportering ska göras till Brå enligt särskilt 
upprättat kontrakt för den beviljade summan. De beviljade medlen måste rekvi-
reras senast den 29 juni 2007. 
 
B3.4-0250/2007 Vaxholms kommun 
Ansökan avser att utveckla medlingsverksamheten i Vaxholm m.fl. kommuner. 
Brå beviljar Vaxholms kommun ett verksamhetsbidrag om 250 000 kronor för 
att bygga upp en medlingsverksamhet i Nordöstra Stockholms läns kommuner: 
Danderyd, Vaxholm, Norrtälje, Österåker, Vallentuna, Lidingö och Täby. Bi-
draget gäller till och med den 31 december 2007. Avrapportering ska göras till 
Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. De beviljade 
medlen måste rekvireras senast den 29 juni 2007. 
 
B3.4-0259/2007 Sigtuna kommun 
Ansökan avser att utveckla medlingsverksamheten i Sigtuna m.fl. kommuner. 
Brå beviljar Sigtuna kommun ett verksamhetsbidrag om 250 000 kronor för att 
bygga upp en medlingsverksamhet i Nordvästra Stockholms läns kommuner: 
Sigtuna, Solna, Sundbyberg, Ekerö, Sollentuna, Upplands-Bro, Upplands-Väsby 
och Järfälla. Bidraget gäller till och med den 31 december 2007. Avrapportering 
ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade summan. De 
beviljade medlen måste rekvireras senast den 29 juni 2007. 
 
B.3.4-0265/2007 Norberg kommun 
Ansökan avser att utveckla medlingsverksamheten i Norberg kommun. Brå be-
viljar Norberg kommun ett verksamhetsbidrag om 50 000 kronor för att bygga 
upp kommunens medlingsverksamhet. Brå ser positivt på att kommunen etable-
rar samverkan med närliggande kommuner. Bidraget gäller till och med den 31 
december 2007. Avrapportering ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kon-
trakt för den beviljade summan. De beviljade medlen måste rekvireras senast den 
29 juni 2007. 
 
 B3.4-0268/2007 Norrbottens län 
Ansökan avser bidrag till regional samordnare i Norrbottens län. Brå beviljar ett 
ekonomiskt bidrag om 125 000 kronor för att tillhandahålla en regional sam-
ordnare för Norrbottens läns kommuner i enlighet med de insatser som anges i 
Brå: s riktlinjer och på det sätt som beskrivits i ansökan. Bidraget avser löne-
kostnader och övriga kostnader i samband med utförandet av uppdraget. Avrap-
portering ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade 
summan. De beviljade medlen måste rekvireras senast den 1 juni 2007. 
 
B3.4-0212/2007 Åsele och Doroteas kommuner 
Ansökan avser att utveckla medlingsverksamheten i Åsele och Doroteas kommu-
ner. Brå beviljar Åsele och Doroteas kommuner ett verksamhetsbidrag om 
50 000 kronor för en fortsatt utveckling av medlingsverksamhetetn. Bidraget 
avser personal och samordningskostnader. Bidraget gäller till och med den 31 
december 2007. Avrapportering ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kon-
trakt för den beviljade summan. De beviljade medlen måste rekvireras senast den 
29 juni 2007. 
 
B3.4-0280/2007 Riksföreningen medling vid brott och Svenskt forum för  
medling och konflikthantering 
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Ansökan avser verksamhetsbidrag till Riksföreningen medling vid brott och 
Svenskt forum för medling och konflikthantering. Brå beviljar de nämnda före-
ningarna ett verksamhetsbidrag om 30 000 för att via sin hemsida och andra 
kanaler sprida information som syftar till att stödja utvecklingen av medling vid 
brott i hela landet. Bidraget avser också att täcka föreningarnas kostnader för att 
fullgöra en funktion som kontaktorgan för socialstyrelsen som kommer att vara 
tillsynsmyndighet för kommunernas medlingsverksamhet från och med den 1 
januari 2008. Bidraget gäller till och med den 31 december 2007. Avrapporte-
ring ska göras till Brå enligt särskilt upprättat kontrakt för den beviljade sum-
man. De beviljade medlen måste rekvireras senast den 29 juni 2007. 
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Bilaga 3. Nationell utbildningsplan 
 
Brottsförebyggande rådet  2003-10-01 
Medlingskansliet  (reviderad 2006-09-15) 
 

Utbildning i medling vid brott 
Nationell utbildningsplan 
Inledning 
Brå har regeringens uppdrag att implementera medling vid brott i Sverige genom 
att fördela bidrag till medlingsverksamheter och svara för utbildning, metodut-
veckling och kvalitetssäkring.  
 
Den 1 juli 2002 trädde lagen (2002:445) om medling vid brott i kraft. Lagen 
gäller medling som anordnas av staten eller av en kommun och har som främsta 
syfte att tillgodose kraven på rättsäkerhet. Regeringen anser att det bör finnas 
utrymme för att utveckla medling till att i framtiden spela en mer framträdande 
roll i påföljdssystemet för unga lagöverträdare. Då krävs att medling bedrivs på 
ett konsekvent och strukturerat sätt.  
 
I Brå:s uppdrag ingår att följa och stödja medlingsverksamhetens utveckling. Brå 
ska bland annat svara för utbildning av medlare och främja metodutveckling 
genom att stimulera och förmedla kontakter mellan olika medlingsverksamheter 
och stödja bildandet av nätverk. Det gäller också kontakten med de myndigheter 
som samarbetar med medlingsverksamheten, som polis, socialtjänst och åklaga-
re.  
 
Från och med den 1 januari 2008 kommer det att bli obligatoriskt för kommu-
nerna att kunna erbjuda medling till alla unga gärningsmän under 21 år. Även de 
som inte är straffmyndiga ska kunna erbjudas medling. Socialstyrelsen kommer 
att vara tillsynsmyndighet för medling vid brott. 
 

Europarådets rekommendation 
Europarådets ministerkommitté antog 1999 en rekommendation om medling i 
brottmål, No. R (99) 19. I rekommendationen behandlas en rad frågor som be-
rör utbildning och kvalitet. Man skriver att medling bör regleras genom normer, 
som på något sätt är officiellt godkända. Särskilt nämns att varje land bör ut-
veckla normer för kompetens och etiska regler, liksom metoder för urval, utbild-
ning och utvärdering av medlare. Ett "kompetent organ" bör ha en kontrolle-
rande funktion. Medlarna bör enligt rekommendationen rekryteras från olika 
delar av samhället och vara representativa för befolkningens sammansättning. 
De personliga egenskaperna betonas särskilt. Utbildning för medlarna ska syfta 
till att ge  hög kompetens med inriktning på konfliktlösning och på de särskilda 
krav som arbete med gärningsmän och brottsoffer ställer. Utbildningen ska ock-
så  ge grundläggande kunskaper om det straffrättsliga systemet. 
 

EU:s rekommendation angående medling vid brott 
EU:s rekommendation om brottsoffrets ställning i rättsprocessen – artikel 10 – 
handlar om medling vid brott. Där står att varje medlemsstat från och med den 
21 mars 2006 ska sträva efter att medling vid brott i straffrättsprocessen genom-
förs i de typer av brottmål som anses lämpliga, och att avtal som formuleras 
mellan brottsoffer och gärningsmän ska beaktas. 
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Medling vid brott i Sverige 
För att få till stånd en rikstäckande medlingsverksamhet är utbildning av medla-
re och medlingssamordnare ett prioriterat område. Även utbildning i medling för 
samarbetspartnerna socialtjänst, polis och åklagare är viktig för att verksamhe-
ten ska fungera. Polisen har en nyckelroll eftersom de ska överlämna huvuddelen 
av medlingsfallen till verksamheten, och bör därför ägnas särskild uppmärksam-
het.  
 
Åklagarnas kunskap om och inställning till medling är av avgörande betydelse 
och bör vara likartad i hela landet. Diskussioner om hur samarbetet mellan med-
lare och åklagare ska ske på bästa sätt förs med Riksåklagarens (RÅ:s) utveck-
lingscentrum i Umeå, som handhar ungdomsfrågor. Ett utbildningspass om med-
ling vid brott ges på vidareutbildningen för ungdomsåklagare. 
 
Genom en samrådsgrupp som träffas två gånger om året på Brå får även Dom-
stolsverket, Advokatsamfundet, Sveriges kommuner och landsting, Rikspolissty-
relsen, Brottsoffermyndigheten, Brottsofferjourernas riksförbund, socialstyrelsen 
och kriminalvården löpande information om medling, såväl konkret om verk-
samheten som om regeringens målsättning att öka användandet av medling vid 
brott,  
 
Genom en ny introduktionskurs har de här grupperna möjlighet att få grundläg-
gande kunskap om medling vid brott. 
 

Europeiska länder:  
speciell utbildning i medling vid brott 
Medling vid brott är inget enskilt svenskt fenomen utan är sedan början av 90-
talet på stark framväxt i större delen av västvärlden. .  
 
I Europa finns medling tillgänglig i så gott som alla EU-länder. European Forum 
for Restorative Justice har varit drivande i att sprida medling och har arbetat 
med riktade insatser, till exempel medlingsutbildning. En expertgrupp bestående 
av representanter från olika länder har tagit fram riktlinjer för utbildning av 
medlare och rättsväsendets representanter i Europa. Grunden i medlingsutbild-
ningen är likartad i hela Europa, men i expertgruppens utlåtande betonas vikten 
av att utforma regionala varianter och av att begränsa en europeisk styrning av 
utbildningen. Gemensamt för utbildningen är praktisk träning och undervisning 
om lokala juridiska förhållanden. Värdering av skada och formulering av avtal 
ägnas särskild uppmärksamhet. Andra typer av teoretisk kunskap som behandlas 
är konfliktteorier, krisbehandling och resultat av kriminologisk forskning.  
 
I Norden var Norge först med att ha en strukturerad och lagstadgad medlings-
verksamhet. I början av 2000-talet omorganiserades verksamheten, och sedan 
2004 är Konfliktrådens Sekretariat en egen statlig myndighet som lyder direkt 
under justitiedepartementet. Finland fick en lag som reglerar medling i mars 
2006. Båda dessa länder har av tradition använt sig av lekmannamedlare och 
verksamheten organiseras under länsstyrelserna. Danmark hade tidigare fram-
gångsrika försöksverksamheter, men sedan ett par år tillbaka är de nedlagda. 
Man hoppas på beslut om att medling ska bli obligatorisk i framtiden. Island har 
under 2006 försök med en landsomfattande medlingsverksamhet. 
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Utbildningsplan 
Utbildning i medling vid brott i Sverige ges av tre olika slag: 
 
• En dags introduktionskurs  
• Grundutbildning i medling  
• Vidareutbildning  
 
Introduktionskurs i medling 

Kursen riktar sig till tjänstemannamedlare, lekmannamedlare, medlingssamord-
nare, polis, åklagare, socialtjänst, skola, politiker, brottsofferstödjare, brottsfö-
rebyggare och andra. 
 
Medling vid brott är en samverkan mellan medlingsverksamhet, socialtjänst, 
polis och åklagare. För att få en bredare förankring av medling vid brott hos 
samarbetspartnerna har Brå sedan hösten 2006 arrangerat introduktionskurser 
så att socialtjänst, polis och åklagare får en grundläggande information om vad 
medling är och hur den fungerar i praktiken. 
 
Mål 

Att ge deltagarna en översiktlig teoretisk kunskap om medling och hur det fun-
gerar i praktiken, från det att polisen förmedlar ärendet till eventuellt avtal om 
gottgörelse. Vidare redovisas Brå:s uppdrag, lagen om medling vid brott och 
medlingsläget i dag i Sverige. Ett annat tema för introduktionskursen är den teo-
retiska bakgrunden till och filosofin om reparativ rättvisa. Internationella erfa-
renheter av medling vid brott som alternativ respektive komplement till rättsliga 
åtgärder behandlas, liksom resultat från forskning om medling. Polisen beskriver 
sin roll i medling och hur ärendeflödet från polis till medlare ska fungera.  
  
Genomförande 

Kursen hålls i föreläsningsform. 
 
Grundutbildning  

2+2 dagar samt en extra dag för medlingssamordnare och de medlare som är 
intresserade. 
 
De första fyra dagarna vänder sig till alla som på något sätt ska arbeta med med-
ling, tjänste- och lekmannamedlare samt medlingssamordnare. Dag fem vänder 
sig speciellt till medlingssamordnare som ska administrera, organisera och ut-
veckla medlingsverksamheten. 
 
Det förekommer i Sverige i dag flera olika former för organisation av medlings-
verksamhet. Kommunerna är i de allra flesta fall huvudman för verksamheten. 
Ansvaret för att medla, liksom för att utveckla och driva en medlingsverksamhet, 
har oftast lagts på socionomer som är anställda inom socialtjänsten, men också 
andra yrkeskategorier förekommer. Många medlare och medlingssamordnare är 
frikopplade från handläggaransvar inom individ- och familjeomsorgen men har 
ofta andra parallella uppgifter som fältarbete, konsekvensprogram och liknande. 
I flera fall har det visat sig ineffektivt att den person som utvecklar medling sam-
tidigt utreder och handlägger enskilda ärenden inom individ- och familjeomsor-
gen. Individärenden tenderar att ta tid och uppmärksamhet från långsiktigt ut-
vecklingsarbete av medling och en uppdelning är därför att föredra. Brå rekom-
menderar att den som arbetar med medling inom kommunen har öronmärkt tid 
för medlingen. Om man arbetar mindre än heltid är det önskvärt att även öron-
märka vilka dagar i veckan som faktiskt ägnas åt medling.  I annat fall har det 
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visat sig svårt att skapa en bärkraftig verksamhet. Dessutom underlättar det för 
samarbetspartnerna att veta när medlarna är anträffbara. 
 
Vissa projekt har engagerat lekmän som medlare. Det är ofta personer med in-
tresse av och erfarenhet från arbete med ungdomar och brottsoffer. Lekmännen 
har ibland utfört huvuddelen av medlingarna. Att introducera lekmän som med-
lare är en uppgift för medlingssamordnaren som  ansvarar för att utveckla och 
driva medlingsverksamheten. Denne presenterar material och riktlinjer, introdu-
cerar lokala samarbetspartners och deras arbetsrutiner med mera.  
Även lekmannamedlare ska gå grundutbildningen i medling vid brott. 
 
Mål 

• Att ge deltagarna tillräcklig kunskap för att kunna medla i så kallade var-
dagsbrott, egendomsbrott och enklare fall av våldsbrott. 

• Att förmedla kunskap om de speciella villkoren för medling vid brott, särskilt 
avseende lagstiftning och relation till rättssystemet, samt ge kännedom om 
den teoretiska bakgrunden. 

 
Innehåll 

Tanken med grundutbildningen är att deltagarna ska få praktisk kunskap och 
förståelse för medling som metod. Det leder i sin tur till teoretiska resonemang 
om medling. Utbildningen bygger i hög grad på deltagarnas aktiva medverkan i 
såväl rollspel som grupparbeten och diskussioner. Deltagarnas personliga egen-
skaper i medlarrollen betonas särskilt. 
 
Definitionen av och syftet med medling vid brott gås igenom, liksom nyckelbe-
grepp i medlingsprocessen. Genom rollspel i mindre grupper övar deltagarna 
medlingens olika faser. Omväxlande med rollspel och diskussioner presenteras 
erfarenheter från medling i Sverige och andra länder. Förutsättningarna för med-
ling, särskilt i förhållande till andra insatser på det rättsliga området, är ytterli-
gare ett ämne. Lagstiftning på området gås igenom och begreppen som nämns i 
lagtexterna diskuteras.  
 
Brottsoffer- och gärningsmannaperspektivet ägnas uppmärksamhet. Medlarens 
opartiska och empatiska förhållningssätt i medlingsprocessen liksom medlarens 
personliga erfarenheter av konflikthantering, egna reaktioner i krissituationer 
och egna värderingar diskuteras.  
 
De första fyra dagarna ägnas åt att öva på medlarens roll. Dag fem handlar om 
hur man administrerar medling och vänder sig i huvudsak till medlingssamord-
nare.  
 
Mål med dag fem 

• Att ge kunskap om hur man startar, utvecklar, administrerar och organiserar 
en medlingsverksamhet. 

• Att ge kunskap om hur man initierar och underhåller samarbetet med social-
tjänst, polis och åklagare. 

• Att ge beredskap för att introducera lekmän som medlare i verksamheten. 
 
Gruppstorleken är mindre dag fem än vid de övriga utbildningsdagarna, vilket 
innebär att diskussionerna kan fördjupas. Ytterligare ämnen som behandlas är 
dokumentation och uppföljning av den egna verksamheten, liksom frågor om 
urval och organisation av lekmän. En plattform för att nätverka regionalt och 
nationellt med medlare och medlingssamordnare påbörjas. 
 
Efter genomgången utbildning ges kursintyg. 
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Genomförande 

Utbildningen ges i internatform på olika platser i Sverige, uppdelad på tre tillfäl-
len med ungefär en månads intervall. Under mellanperioden erbjuds deltagarna 
att vända sig till regionansvariga och Brå för stöd och hjälp. 
 
Utbildningarna leds av personer med praktisk erfarenhet av och teoretisk kun-
skap om medling vid brott. 
 
Vidareutbildning 

För tjänste- och lekmannamedlare samt medlingssamordnare. Tvådagars utbild-
ningar i brottsofferkunskap, konfliktlösningsteorier, kulturkompetens med mera 
har anordnats en gång per år. Innehållet i utbildningarna har varit anpassade 
efter medlarnas behov och önskemål.  
 
Erfarna medlare/medlingsansvariga erbjuds möjlighet till fördjupad kunskap i 
ämnen som berör verksamheten samt erfarenhetsutbyte med varandra, handled-
ning i medlingsfall och i organisatoriska frågor. 
 
Utbildningen erbjuds med olika teman som: 
• Brottsofferkunskap 
• Reparativ rättvisa 
• Medling vid allvarliga brott och försoningsprocesser 
• Konfliktlösningsteori 
• Uppföljnings- och utvärderingsmetodik 
• Lekmannautbildning och medlingsträning 
• Fördjupad övning i medlingsprocessen genom videoinspelning av medlings-

mötet  
• Kulturkompetens. 
 
Mål 

• Att fördjupa den egna kunskapen om arbetet med medling och reparativ rätt-
visa. 

• Att ge inspiration att vidareutveckla den egna medlingsverksamheten till att 
exempelvis omfatta fler brottstyper. 

• Att ge tillfälle till erfarenhetsutbyte. 
 
Innehåll 

Även vidareutbildningen bygger till stor del på deltagarnas aktiva medverkan. 
Kursens speciella tema presenteras av inbjudna specialkunniga inom respektive 
område och övas sedan i gruppövningar och diskussioner. 
 
Genomförande 

Utbildningen ges i internatform på olika platser i Sverige. Kursledare är Brå:s 
personal samt inbjudna experter inom respektive område. 
 
I framtiden kommer det att vara nödvändigt att skapa ett program för vidareut-
bildning som i etapper kan erbjudas erfarna medlare under ett par års tid efter 
genomgången grundutbildning. 
 
Konferenser för medlingssamordnare 

Allteftersom medlingsverksamheten i Sverige utvecklats har behoven hos dem 
som arbetar med medling förändrats. Medlingssamordnarna är en särskild grupp 
inom medlingsverksamheten som behöver stöd att utveckla sitt arbete och sin 
professionalism. Under våren 2006 anordnades de första två konferenserna för 
medlingssamordnare, där deras samarbetspartners – socialtjänst, polis, åklagare 
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och domare – berättade om sina verksamheter och sin kontakt med medling och 
där det fanns gott om utrymme för erfarenhetsutbyte med andra medlingssam-
ordnare och med Brå. Konferenserna kommer att ordnas minst en gång om året. 
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Bilaga 4. Kontrakt, riktlinjer för återrapportering 
och medlingsprotokoll 
   Dnr B3.4-00xx/2004 
 

Kontrakt 
 
Följande kontrakt har upprättats mellan å ena sidan Brottsförebyggande rådet (Brå) 
och å andra sidan …, för ett projekt om medling. 
 

Beslut om ekonomiskt stöd har fattats av Brå den 15 april  2004 enligt besluts-
protokoll nr 35. Kontraktet gäller för tiden … 2004 – … 2005. 

§ 1 Projektets art och utformning 
Sökanden ska genomföra det medlingsprojekt som beskrivs i ansökan av den … 
2004, dnr B3.4-00xx/2004. Huvudman för projektet är …. 

§ 2 Utbetalning av beviljat belopp 
Efter det att kontrakten underskrivits och utväxlats mellan parterna betalar Brå 
det beviljade beloppet, xx 000 kronor, per postgiro i förskott efter rekvisition.  

§ 3 Ändring av projektet 
Om medlingsprojektet ändras med avseende på inriktning, innehåll eller tid ska 
detta omedelbart meddelas till Brå. Meddelandet ska innehålla skälen till föränd-
ringen och/eller ett förslag till ny tidsplan.  

Om medlingsprojektet inte kommer igång eller fullföljs enligt projektbeskriv-
ningen ska beloppet återbetalas till Brå. 

§ 4 Redovisning och avrapportering 
Projektet ska dokumenteras väl och skriftligen avrapporteras till Brå enligt bifo-
gade riktlinjer (bilaga 1). Alla rapporter ska innehålla uppgift om Brå:s diarie-
nummer för projektet (se ovan). 

En lägesrapport om verksamheten skall lämnas senast den 30 oktober 2004.  

Observera att avrapporteringen också omfattar medlingsprotokoll, som ska 
skickas in kvartalsvis med början från den 1 september 2004. Formulär bifogas 
detta kontrakt. 

Slutrapport ska lämnas senast den 30 juni 2005. En ekonomisk redovisning av 
hur de beviljade medlen använts ska lämnas tillsammans med slutrapporten,  

§ 5 Publicering  
Brå förbehåller sig rätten att redigera, bearbeta och publicera hela eller delar av 
slutrapporten i vilka medier som helst, inklusive Internet.  

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna har tagit 
var sitt. 
 
Stockholm den 3 maj 2004 
 
Brottsförebyggande rådet, Brå Huvudman 
 
 
Lars Alexandersson Namn 
Enhetschef Titel 
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Riktlinjer för återrapportering av medlingsprojekt som bevil-
jats verksamhets- och modellkommunsbidrag  
 
Rapporten skall innehålla följande: 
1. Beskrivning av hur medlingsverksamheten hittills bedrivits utifrån ansökan till 

Brå 
2. Beskrivning av åtagandet som modellkommun 
3. Kopia av medlingsprotokoll i samtliga hittills medlade ärenden (bifogas)  
 
1. Beskrivning av verksamheten 

Organisationen 
i Beskriv hur organisationen är uppbyggd avseende antalet medlare och deras 

bakgrund med speciell medlarutbildning, ansvarsfördelning etc. 
i Beskriv hur medlingsverksamheten har/håller på att inlemmas i den ordinarie 

verksamheten. 
i Vilka problem har uppstått vad gäller organisationen och hur kan dessa pro-

blem lösas? 
 
Samarbetet med andra relevanta parter, som till exempel kommuner, myndighe-
ter eller organisationer 
i Ange de samarbetspartners som finns och hur samarbetet ser ut avseende ar-

bets- och ansvarsfördelning. 
i Avser ni att inkludera ytterligare samarbetspartners framöver? 
i Vilka problem har uppstått beträffande samarbete och hur kan dessa problem 

lösas. 
 
Verksamhetens innehåll 
i Hur många ärenden har hittills: 
  – Aktualiserats/identifierats som medlingsbara……..stycken. 
  – Medlats……..stycken. 
i Ange de brottstyper där medling hittills genomförts.  
i Ange ålders- och könsfördelningen på gärningsmännen i de ärenden där med-

ling genomförts. 
i Beskriv hur vägen ser ut från gärningsman som erkänt brott till medlat ären-

de. 
i Ange de vanligaste orsakerna till att medlingsprocessen inte kunnat slutföras 

och i vilket/vilka skeden medlingsprocessen har avbrutits ( t ex strax före själ-
va medlingsmötet). 

 
Vad om inte kunna genomföras av det som stod i ansökan  
i Ange det som inte kunnat genomföras av det som ni angav i ansökan och 

orsaken till detta. 
i Ange om och när ni planerar genomföra den delen i verksamheten. 
  
Önskemål inför framtiden 
i Ange eventuella önskemål eller förslag som ni har för medlingsverksamheten 

inför framtiden. 
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2. Verksamheten som modellkommun 

i Beskriv på vilket sätt och i vilken omfattning ni hittills givit stöd åt andra 
kommuner att  starta eller utveckla medlingsverksamhet.  

iGör en skiss över hur det/de nätverk som ni hjälpt till att starta eller utveckla i 
regionen ser ut. 

iBerätta kortfattat hur de framtida planerna för er modellkommunsverksamhet 
ser ut. 

iVilka problem har uppstått beträffande rollen som modellkommun och hur 
kan dessa problem lösas? 

 
3. Medlingsprotoll 

Ett medlingsprotokoll skall upprättas för varje genomförd medling och skickas 
till Brå/Lottie Wahlin, Box  1386, 111 93 Stockholm, kvartalsvis. (Se separat 
bilaga) 
 
MEDLINGSPROTOKOLL 
 
Kommun………………………………………………. 
 
Datum……/……200…. 
 
Fall nummer…………………….. 
 
Är medlingen:     

 Genomförd    

 Avbruten. Ange orsak: ………………………………………………………….. 

 Annat, till exempel indirekt medling ………………………………………….. 

______________________________________________________________________ 
 
HÄNDELSEN 
 
Brottsrubricering…………………………………………………………………….. 
 
Datum då brottet begicks ……/…..200… 
 
Datum då projektet fick kännedom om händelsen……/….200… 
 
Antal inblandade gärningsmän………stycken 
 
Antal  inblandade offer………..stycken 
______________________________________________________________________ 
 

GÄRNINGSMANNEN 
 

Kön :    Pojke    Flicka 
 

Gärningsmannens personnummer (tiosiffrigt) ………….–……… 
Om flera gärningsmän, ange samtligas personnummer: 
 

……………………………………………………………………………………….. 
 
Hemort/kommundel .……………………………………………………………… 
 
______________________________________________________________________ 
 

OFFRET 
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Brottet riktade sig mot: 

  Privatperson 

  Man  

  Kvinna 
 

………..år gammal 
 

  Företag/organisation. Ange vilken:  
 

  Befattning/funktion: ……………………………… 
 

______________________________________________________________________ 
 

MEDLINGEN 
 

Ärendet kom till medlingsverksamheten genom 

  Polisen 

  Åklagare 

  Brottsoffret 

  Socialtjänsten 

  Annan:…………………… 

Datum för medlin……/…... 200 
 
Förmöte med 

  Gärningsman 

  Offer 

  Gärningsmannens föräldrar  

  Offrets föräldrar 

  Annan. Ange vem……………………… 

Antal medlare ………………stycken 
 
Deltagare vid medlingen förutom offer och gärningsman 

G  Gärningsmannens föräldrar 

G  Offrets föräldrar 

G  Annan. Ange vem……………………… 

Avtal 

  Skriftligt 

  Muntligt 

  Inget 
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Avtalets innehåll 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

Kommentarer till medlingen, som till exempel om något särskilt inträffat 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

Inställning hos parterna, medlarens 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

Allmänna uppfattning 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

 




