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nyheter

Centrum stöttar
unga brottsoffer
Många besök på ny mottagning.
Trots att stödcentrum för unga
brottsoffer knappt
har startat har man
redan haft 50 besök.
Alla kommuner
måste efter årsskiftet kunna erbjuda
medling för ungdomar.

UB

Stödscentrum för unga
brottsoffer mellan 12 och
21 år har just öppnat i polishuset i Sollentuna. Det är en
gemensam verksamhet för
åtta kommuner, däribland
Upplands-Bro.
Där jobbar tre beteendevetare och socionomer, formellt anställda av Sigtuna
kommun, som i sin tur debiterar alla medverkande
kommuner. Men Annette
Wennersten, projektledare,
hoppas att de snart kommer
att vara fyra.
– Vi har mycket att göra.
Redan efter två månader

har vi haft 50 nya besök.
Stödcentrumet i Sollentuna har det största upptagningsområdet i länet.
Stödcentrum kommer i
kontakt med ungdomarna
antingen via polisen, efter
att en polisanmälan eller
via socialtjänsten eller andra vägar. Ungdomar kan
själva ta kontakt om de varit
med om eller sett något de
behöver prata om.
– Vi ska vara ett stöd, exempelvis för ungdomar som
ska vittna i en rättegång om
de sett någon bli misshandlad. Vi kan ﬁnnas med även
under rättegången. Vi kan
också stödja dem som varit
indirekt inblandade och bara behöver stöd och samtal,
säger Annette Wennersten.
Centrumet erbjuder alla
unga brottsoffer medling
efter en rättegång. Då får
brottsoffret först komma på
samtal ensam och förövaren kommer på eget samtal.
Därefter träffas man allihop
och med stöd av personal

◗ Stödcentrum

◗ Finns i Sollentuna polishus, ska även öppna hos
Västerortspolisen i Solna
centrum.
◗ Upptagningsområde:
Sollentuna, UpplandsVäsby, Upplands-Bro,
Järfälla, Sigtuna, Solna,
Sundbyberg och Ekerö.
◗ Stödcentrum kommer
även ﬁnnas hos närpolisen i Jakobsberg, Väsby
och Ekerö där exempelvis
medling kan utföras.
KÄLLA: STÖDCENTRUM
SOLLENTUNA

pratar om vad om hände
och förövararen ber om ursäkt. Annette Wennersten
och hennes kolleger ställer
inga diagnoser och för inga
journaler.
– Allt vi skriver ner är deras namn och nummer.
● Nina Schmieder
nina.schmieder@mitti.se
tel 550 550 89

