
En kväll när Amanda var på väg hem från fritidsgården kände hon att någon gick efter henne. Innan 
hon hann reagera hade tre ungdomar, en kille och två tjejer, omringat henne. Hon kände igen dem 
från skolan, alla gick på högstadiet.

De sa att hon skulle ge dem sin mobiltelefon, plånbok och busskort. Amanda blev alldeles stel av 
rädsla och stod bara still. Då började de knuffa henne och dra i hennes väska. När hon höll emot slog 
de ner henne på marken. Killen satte sig ovanpå henne medan de andra tog mobiltelefon och pengar 
som hon hade i fickorna. 

Amanda började gråta och då reste sig killen, spottade henne i ansiktet och skrattandes sprang han 
och tjejerna iväg från Amanda.

När Amanda väl lyckats ta sig hem berättade hon för sina föräldrar vad som hänt och de kontaktade 
genast polisen. Polisen gjorde en utredning och sedan fick Amanda berätta i domstolen vad som hänt.

De tre ungdomarna dömdes till att betala skadestånd till Amanda.

1. En tid efter rättegången får Amanda ett brev från Kronofogden. Varför då?
Kronofogden har i uppdrag att hjälpa till så att den som ska få betalt kan få det. När domen vunnit 
laga kraft skickas den till Kronofogden. 

Kronofogden skickar i sin tur ett brev till Amanda och frågar om hon vill få hjälp med att få betalt. 
Vill hon det ska hon fylla i en blankett som heter ”Ansökan om verkställighet (skadestånd)”. Det 
kostar henne ingenting.

2. Vad händer om ingen av ungdomarna kan betala skadeståndet?
Då får Amanda en utredningsrapport som Kronofogden skrivit. När hon har fått Kronofogdens 
rapport kan hon vända dig till sitt försäkringsbolag eller Brottsoffermyndigheten för att få hjälp. 

De flesta försäkringsbolag och Brottsoffermyndigheten kräver en färsk rapport från Kronofogden om 
den dömdes tillgångar innan de betalar ut någon ersättning till Amanda. När hon fått ersättning från 
Brottsoffermyndigheten eller försäkringsbolaget ska hon meddela Kronofogden. Detsamma gäller om 
hon får betalt direkt av den dömde.

Länktips: www.kronofogden.se och sök på skadestånd, då får du fram allt du behöver veta.


