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Hej!

Översänder härmed ansökan om verksamhetsstöd för 2018.

Vår verksamhetsplan för innevarande år bifogas.

Har Ni behov av ytterligare uppgifter Vänligen kontakta oss så ska vi
tillmötesgå Era önskemål.

Med vänlig hälsning

Brottsofferjouren Västmanland

. , p' I

Z pf áá a??

arolina Nässing

Verksamhetsledare

Brottsofferjouren i Västmanland
Adress: Telefon: E-post och web: Bank/postgiro: 0rg.nr:

Stora gatan 39 021-41 32 60 :'nfo@vastmanland.boj.5e BG: 59184438 878001-4349
722 12 Västerås httpz//vastmanland.b0j.se
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) __ Generelltföreningsbidrag
Q KOMMUN ANSOKAN Foreningar med social

Datum Inriktning

SalaKommun
Box 304, 733 25 Sala
k0mmun.info@sala.se, 0224-74 70 00 skickas till

Kultur 8: Fritid
Sala kommun
Box 304
733 25 SALA

Senast 2 maj

Föreningen
För ingens na_mn Plusgirolñankgironr

37800/ 4 ‘V577
Telefon dagtid (även rlklnr)

all' 7/3250

'//’.rak’FZ~:éJ0a/367V%7}fxrx7,cz/74:)
Kontakt erson i detta ärende i, H N

Cjflfox:/41% JT//V6;
Utdelningsadress (gala, box etc) at?

5725.64éifl‘/7?rU c
Telefon kvällstid (även riklnr)

0,2/~/657 ?o
Frostnummer Postort g, l _ ... _ E-pqstadress _ _ _ 7

?Q2/2 V/7J75fl/7J xr7/2:59I/r:5‘z"rm'/>/‘Ma/.é=j/-J<-
Grundbidrag

Föreningens bankmedel Föreningens hyreakostnad ,.

6000 v/øra
Antal medlemmar vid verksamhetsárets slut

C /7’. J 8 O /”7EflZ(37'ZW7/5

Till ansökan ska följande bifogas

Ansök! bidrag kr

Verksamhetsberättelse Budget

Revisionsberättelse Ärsmötesprotokoll

Bokslut (resultat- och balansräkning) Verksamhetsplan

Uppgiftslämnare
Förnarnn Efternamn' Telefon (även riklnr)

Caxmz,//w7 /I//;‘.s’fx 4/xi, 0.21 - "W 3.9?é 0

Underskrift
Under krill ordförande Underskrift sekreterare eller kassör

. x.. d

;Mqjl/lC? D*
Namnförtydligande __ _,_ Namnförtydfigande ___'~—-"

/9/V/1/‘C’/V/s7»é’«¢6’772:‘ /?/3/V»'?/Vn"9/ /fl/ggy /j Q 715

Kultur 8. Fritids noteringar
Fast grundbidrag

Antal medlemmar

Summa generellt bidrag Innevarande år (kronor)

Summa generellt bidrag nästkommande (kronor)
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Kultur och fritid

Salakommun

Box304

733 25 Sala

Ansökan om Sala kommuns stöd till Brottsofferjouren Västmanlands

verksamhet 2018.

Vår förenings uppdrag, syfte och mäl framgår av bifogad verksamhetsplan.

Vi skage medmänskligt stöd till brottsdrabbade kommuninnevånare, dess

anhöriga och vittnen och ge dem vägledning i rättsprocessen.

Föreningen omfattar åtta av länets kommuner, varav Er kommun är en. Ert stöd

avser att gagna just Era kommuninnevänare.

Brottsofferjou ren arbetar ocksåaktivt tillsammans med såväloffentlig som annan
ideell verksamhet på både lokal, regional och nationell nivå.Allt för att öka

kunskapenom brottsoffers behov och rättigheter och för att bidra till förbättrade
förutsättningar för målgrupperna.

Västeråsden 26 september 2017

Brottsofferjouren Västmanland

Carolina Nässing Ann-Charlotte Armandt
Verksamhetsledare Ordförande
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VERKSAMHETSPLAN
Brottsofferj ouren Västmanland 2017

Föreningen, dess syfte och värdegrund

Brottsofferjouren är en ideell organisation som arbetar för att genom
medmänskligt stöd stärka brottsutsattas, vittnens och anhörigas
rättigheter samt att sprida kunskap om deras situation.

Föreningens volontärer —stödpersoner och vittnesstödjare - utgör
basen i föreningens verksamhet. Vi strävar efter att våra volontärer
ska vara representativa för befolkningen i sin helhet vad gäller kön,
ålder, utbildning, religion och kulturell bakgrund. Föreningens
arbete vilar på en värdegrund där följande ledord ingår: empati,
engagemang, trovärdighet och ansvarskännande.

Fr o m den 1januari 2017 har de tidigare Brottsofferjourerna,
Hallstaharnrnar/Surahammar, Sala/Heby och
Västerås/ Fagersta/Norberg/ Skinnskatteberg, gått samman i en
gemensam förening. De tre tidigare styrelserna har föreslagit
namnändringen Brottsofferjouren Västmanland och bibehållande av
organisationsnumret för tidigare Brottsofferjouren Västerås.

Antalet medlemmar i den nya föreningen är 223 stycken, varav 21 är
företagsmedlemmar. Av medlemmarna är 51 aktiva som
stödpersoner, vittnesstödjare eller förtroendevalda.

Föreningen är medlem i Brottsofferjourernas riksförbund, Sverige.
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Verksamheten
Brottsdrabbade, vittnen och anhöriga i de kommuner som föreningen
omfattar erbjuds råd, stöd och information före, under och efter
rättsprocessen. Stödet ges genom ideellt arbetande volontärer och
anställda. Stödpersonerna ger via telefon och i personliga möten
samtalsstöd, praktiska råd och förmedlar vid behov kontakt med t ex
polis, åklagare, försäkringsbolag, socialtjänst, kyrkor och
hjälporganisationer utifrån behovet i det enskilda fallet.

Vittnesstödjarna ger information och stöd till målsäganden, vittnen
och dess anhöriga som kallats till Västmanlands Tingsrätt för att
delta i en förhandling. Det händer också att ett vittne eller en
målsägande känner behov av stöd även i rättssalen och då kan
vittnesstödet delta som åhörare.

Unga brottsoffer, Vittnen och dess anhöriga i Västerås ges stöd via en
anställd socionom som också arbetar förebyggande i skolor och på
andra platser där unga finns.

Målsättning med Verksamheten
Invånare i de åtta kommunerna ska känna trygghet i kontakten med
oss. Verksamheten ska vara väl känd och en självklar samarbetspart
för alla aktörer inom verksamhetsområdet. Den som har kontakt med
oss ska känna sig trygg och respekterad. Genom ett välrenommerat
arbete vill vi också att fler med behov av vårt stöd ska kontakta oss.

Vi ska ses som ett viktigt komplement till den offentliga sektorn vad
gäller brottsofferstöd och brottsförebyggande arbete.

Prioriterade områden 2017
-En större förening fr o m 2017
Högsta prioritet under 2017 är att skapa trygghet och tillit i vår
förening så att volontärer och anställda jobbar med glädje och i
enlighet med vår gemensamma värdegrund. Gemensamma träffar,
med inslag av extern handledning för samtliga stödpersoner i de
orter som ingår i vår förening. Gemensam fortbildning i olikaformer
ska prioriteras för att stärka sammanhållning och erfarenhetsutbyte.
Brottsoffer, vittnen och anhöriga ska känna sig stärkta och väl
bemötta av oss
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- Marknadsföring
Den lokala marknadsföringen ska fortsätta enligt plan och
återkommande stämmas av och vid behov revideras. Målsättningen
för 2017 är att betydligt fler människor ska känna till vad vi gör och
veta att vi finns när dom behöver oss. De senaste två åren har
ärendeförmedlingen via Polisen minskat varför alla sätt att nå ut till
allmänheten är extremt viktiga.

Unga utsätts oftare för brott än medelålders och äldre, varför vi ska
fokusera på insatser mot ungdomar. Några insatser är bland annat
att Stödcentrum tillsammans med socialtjänstens fältande
socialsekreterare ska besöka fritidsgårdar samt att föreningen i större
utsträckning än hittills ska använda sej av sociala medier.

Ivårt arbete med marknadsföring fortsätter vi bland annat med vårt
motto -Alltid Nära. Vi ska arbeta med att vara närvarande i större
utsträckning när det sker aktiviteter i våra åtta kommuner för att öka
vår synlighet bland medborgarna. Vi ska stå nära polisen,
civilsamhället, skolor, andra verksamheter etc. Genom bland annat
sociala medier räknar vi med att nå fler målgrupper.

Den absolut viktigaste marknadsföringen är det arbete som
stödpersoner, vittnesstödjare och anställda gör för våra målgrupper.
Att goda erfarenheter hos brottsoffer, anhöriga och vittnen sprids via
dem är ovärderligt.

-Ekonomi och kommunal samverkan
Skapa och bibehålla goda kontakter med de åtta kommuner vars
brottsdrabbade invånare vi stöder och bl a sträva efter ett gemensamt
IOP (Ideellt OffentligtPartnerskap) fr o m 2018.Målsättningen är att
varje kommun ska se vår verksamhet som en tillgång för sina
kommuninnevånare och den kommunala verksamheten och därmed
vilja öka sitt ekonomiska stöd för vår verksamhet.
Skapa och bibehålla goda kontakter med Brottsoffermyndigheten
(BroM), Socialstyrelsen och Allmänna Arvsfonden i syfte att få medel
för projekt som vidareutvecklar verksamheten och ökar vår
kompetens.
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- Polisen
J ämsides med Riksorganisationens samarbete med Polisen på
riksnivå ska vi lokalt fortsatt arbeta för att förbättra kontakten så att
anmälningsärenden åter kommer upp i nivå. Detta oavhängigt vilket
system som används inom Polisen. Vår målsättning är att fler
brottsdrabbade ska erbjudas vårt stöd, vilket vi är övertygadeom
underlättar även Polisens arbete med förundersökningen.

Tre verksamhetsområden
Stödpersonsverksamheten har en heltidsanställd samordnare
med verksamhetsansvar. Föreningen har 21aktivastödpersoner,
varav 9 i Västerås, 4 i Sala/ Heby, 6 i Hallstahammar/ Surahammar
och 2 i Fagersta/Norberg/ Skinnskatteberg. Finansiering sker dels via
Brottsoffermyndighetenoch dels via kommunala bidrag/medel.

Vårt kontor ligger på Stora gatan 39 i Västerås och möteslokaler finns
även i Hallstahammar, Sala och Fagersta.

Vittnesstödsverksamheten har en halvtidsanställd samordnare. I
dag har vi 21 vittnesstödjare. Verksamheten finansieras via
Brottsoffermyndigheten. Den administrativa delen av verksamheten
sköts från kontoret på Stora gatan och det ideella arbetet sker vid
Västmanlands tingsrätt.

Stödcentrum för unga brottsoffer, vittnen och dess anhöriga har en
anställd socionom på heltid. Denna del av verksamheten berör
endast barn och unga boende i Västerås och finansieras genom
kommunala medel från Västerås stad. Arbetsplatsen ligger i
polishuset nära polisens ungdomssektion. I denna verksamhet
arbetar ingen volontär.

Under första halvåret av 2017 är en person visstidsanställd på
halvtid. Personen ska vara en resurs för hela verksamheten under
uppbyggnaden av arbetet i den större föreningen.
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Mål för föreningens olika verksamheter 2017

Vuxenstödet

God samverkan med polis och övriga aktörer
Brottsofferjouren ska medverka vid träffar med polis och andra
externa verksamheter såsom socialtjänsten, hälso- och sjukvården
och ideella föreningar. Brottsofferjouren ska även sträva efter att ha
en god samverkan med tingsrätt och övriga relevantaaktörer inom
rättsväsendet.

Medmänskligt och respektfullt bemötande av brottsoffer, anhöriga
och vittnen
Minst ett uppföljningssamtal med varje Stödperson under året.

Hög kompetens inom stödpersonsgruppen
Stödpersonerna ska erbjudas minst sex fortbildningstillfällen i form
av stödpersonsträffar varav tre/fyra med extern handledning.
Därutöver ska relevanta föreläsningar, studiebesök och kurser
erbjudas vid minst tre tillfällen under året.

Vittnesstödet

God samverkan med Västmanlands tingsrätt och övriga aktörer
Efterleva nationella riktlinjer och lokal överenskommelse om att
vittnesstöd alltid ska finnas i Tingsrätten i samband med
förhandlingar. Medverka vid minst sex träffar med polis, tingsrätt,
åklagare samt andra externa verksamheter.

Medmänskligt och respektfullt bemötande av brottsoffer, anhöriga
och vittnen
Minst ett uppföljningssamtal med varje vittnesstödjare under året.

Hög kompetens inom vittnesstödsgruppen
Vittnesstödjarna ska under året erbjudas minst sex
fortbildningstillfällen i form av vittnesstödsträffar.
Därutöver ska relevanta föreläsningar, studiebesök och kurser
erbjudas vid minst tre tillfällen under året.

Nå vittnen i ett tidig skede av rättsprocessen
Fortsätta sprida den information som färdigställdes 2013 till alla
platser som vi finner det troligt att brottsdrabbade och vittnen kan
besöka. Kontinuerligt ta upp frågan med polisen så att polisen i sitt
arbete sprider informationskortet.
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Gemensamt för vuxenstödet och vittnesstödet
Rekrytera och anordna en grundutbildning under året.
Uppehålla kvaliteten i rekryteringsprocess, grundutbildning och
fortbildning. Varje volontär åtar sig att arbeta i genomsnitt åtta
timmar/ månad. Vi ska vara en attraktiv och stimulerande
volontärarbetsplats så att vi kan rekrytera och behålla volontärer. Ett
mål är att varje ny volontär stannar i uppdraget under minst två år
samt att volontärerna representerar en jämn fördelning av kön, ålder,
utbildning, religion och kulturell bakgrund.

Stödcentrum för unga
God samverkan med polis. skola och övriga aktörer
Stödcentrum ska medverka i minst 25 träffar med olika aktörer som
arbetar med ungdomar såsom t ex ”here4U”, medlingen, fältande
socialsekreterare, polisen och tingsrätten. Stödcentrurn ska göra
minst 20 besök i skolor under året.

Utökade personella resurser
Arbeta för att utöka verksamheten med ytterligare minst 30 % tjänst
för att möjliggöra fler utåtriktade aktiviteter dels i förebyggande syfte
och dels för att nå fler utsatta ungdomar. Arbeta fram en projektplan
i syfte att kunna starta ett projekt riktat mot unga med hjälp av
Allmänna Arvsfonden.

Anställda
Brottsofferjouren Västmanland har tre tillsvidare anställda:
Verksamhetsansvarig och samordnare för vuxenstödet (1oo%)
Samordnare för vittnesstödet (50%)
Stödjare för unga brottsoffer (100 %)
Under första hälften av 2017 har vi en visstidsanställd (50%)

Verksamhetsansvarig
- Ansvara för samordningen av föreningens verksamhetsområden
-Samordna stödpersonsverksamheten
- Ta emot samtal från brottsoffer, anhöriga och vittnen och ge dem
råd och stöd samt förmedla vidare kontakt med stödpersoner
och/ eller i förekommande fall andra stödinstanser
- Samordna och handleda stödpersonerna
- Genomföra uppföljningssamtal med stödpersonerna
-Ansvara för rekrytering och utbildning av nya volontärer
-Ansvara för vidareutbildning av stödpersonerna

6

/

Z



--k

"\

'\

'x

- Ansvara för regelbundna träffar för stödpersonerna där
värdegrunden aktivt och kontinuerligt ska diskuteras
-Samverka och hålla kontakt med externa verksamheter såsom polis,
socialtjänst, hälso- och sjukvård samt föreningar inom närliggande
verksamheter
- Ansvara för verksamhetsrapportering till styrelsen
-Ingå i styrgruppen för partnerskapet med Västerås stad (IOP 2015-
017)

Samordnare för vittnesstödet
- Samordna vittnesstödsverksamheten och vara kontaktperson mot
Västmanlands tingsrätt.
—Upprätta veckoschema och sköta bemanning av vittnesstödjare i
tingsrätten.
-Handleda vittnesstödjarna
-Genomföra uppföljningssamtal med vittnesstödj arna
-Ansvara för regelbundna träffar med vittnesstödjarna där
värdegrunden aktivt och kontinuerligt ska diskuteras.
- Ta emot samtal från brottsoffer, anhöriga och vittnen och ge råd
och stöd inför och under förhandlingar i tingsrätten.
~Medverka vid rekrytering samt i planering och genomförande av
grundutbildning av volontärer
- Ansvara för vidareutbildning av vittnesstödjarna
- Vara Brottsofferjourens representant i vittnesstödsfrågor och
medverka i samverkansgrupper med ur brottsofferperspektiv viktiga
aktörer.

Stödjare för unga brottsoffer
-Planera och genomföra arbetet med unga brottsoffer, vittnen och
dess anhöriga.
- Ge råd och stöd till målgruppen och vid behov lotsa vidare till andra
instanser.
- Samarbeta med polisens ungdomssektion samt med medlingen och
verksamheter inom Förebyggarcentrum så som ”here4U”.
—Ha sekretess och anmälningsplikt.
-Representera föreningen vid träffar med andra stödföreningar och
samrådsgrupper för barn och ungdomar.
- Ge information till barn och ungdomar i skolor ochpå platser där
ungdomar finns.
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Styrelsen
Styrelsens arbete skall präglas av kompetens, samarbetsförmåga,
initiativkraft och framtidstro.

Stabil ekonomi
Bevaka att verksamheten arbetar inom sina ekonomiska ramar
Uppföljning av verksamhetens mål
Förutom årsmöte, genomföra minst sex styrelsemöten under året
God kontakt med föreningens volontärer och övriga
medlemmar
Initiera gemensamma sammankomster vid minst två tillfällen
per år förutom årsmöte/ -n. Årligen göra en beskrivning av
verksamhetens utveckling som delges medlemmarna vid
årsmötet.
God arbetsmiljö för personalen
Genomföra personliga medarbetarsamtal minst en gång per år.
Marknadsföring
Ett gott volontärarbete som uppskattas av brottsoffer, anhöriga
och vittnen är den viktigaste marknadsföringen av BOJ. Den
marknadsplan som arbetats fram under 2016 ska följas,utvecklas
och vid behov revideras. Deviktigaste målgrupperna för 2017är
Polis och ungdomar

Ann-Charlotte Armandt, ordförande
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Tiil politikerochtjänstemänmedansvarför kommunalabidragtill ideella
föreningari följande kommuner:Fagersta,Norberg,Skinnskatteberg,
Hallstahammar,Surahammar,Sala,Heby,ochVästerås

Sedanårsskiftet2016/2017harBrottsofferjourernai
Hallstahammar/Surahammar, Sala/Heby och

Västerås/Pagersta/Norberg/Sklnnskatteberggått sammani en föreningmeden
styrelseochett huvudkontor,somfinnsi Västeråsochbemannasavanställd
personal.

Den ideellaverksamhetenfinnssomtidigarei berördakommunersomocksåhar
representanteri föreningensstyrelse.

FlertaletavEraåtta kommunervillnormaltha in ansökningarom
verksamhetsbidragföre den 1:aoktoberåret innandet år ansökanavser.Flertalet
av Erfattar ocksåErabeslutstraxföre aktuelltärsskifteochbetalarut pengarnai
börjanavdet årverksamhetsbidragetavser.

Någraav Erhardockandrarutinerochvill ha inansökningarnaunderdet år
bidragetavserochfattar ävenbeslutetsenare.Vi tyckernaturligtvisatt det vore
braom allakommunerinomvårtområdehadesammarutiner.Viskulledåfå
bättremöjlighetattgöraenhållbarbudgetförkommandeår.

Närdet gälierVästeråsStadsåharvi sedan2015 ett lOP(ldéburetoffentligt
partnerskap)somgår utvidkommandeårsskifte.Vi hardockgott hoppom att vi
skafå en förlängningavdennaöverenskommelseförytterligaretre årvid Individ-
ochFamiljenämndensordinariemöte ioktober alternativtnovember.ingetbeslut
är dockdefinitivtförrändet är fattat, varförvi ävenansökerom
verksamhetsbidragfrånVästeråsStad.

Vi sergärnaen IOP-överenskommelsemed samtligakommuner.30 avlandets
kommuner har redan tecknat avtal om lOP och ytterligare ett 20-tal kommuner är

påvägatt göradet.

Vi villgärnaträffa Eralla-förslagsvisen politikerochentjänstemanmedansvar
förbidragtillideellverksamheti Erarespektivekommuner.

Vi är övertygadeom att dialogochinformationkanbidratill att Ni får ett bra
underlagför Erakommandebeslut.

V.g.v.

Brottsofferjouren i Västmanland
Adress: Telefon: E-post och web: Bank/postgiro: 0rg.nr:

Stora gatan 39 021-41 32 60 info@va5tmanland.boj.se BG: 5918-1438 878001-4349

722 12Västerås http://vastmanland.b0j.se



Vilket stöd kan brottsdrabbadei Erakommunerfå?Vad kan vi göraochvad kan
Ni göra?Finnserfarenhetervi kan dela medvarandra?

Hoppasatt det passarErtorsdagenden 9:e novemberkl. 14.00- 16.00. Vi får
låna en lokal i Västmanlands Tingsrätt.Alla besökaredär måstegenomgå
säkerhetskontroll. Komalltså i godtid.

Vi bjuderpåkaffeochenmatigsmörgåsochärtacksammaattfåvetavilkasom
kommerfrån Erkommun senastfredagenden 3:e november.Vet Ni redannuatt
den 9:e novemberär helt uteslutet såmeddelaossdirekt.Ärdet mångasom inte
kansåskavi försöka hitta ett nytt datum.

Vänligen

WWW
Ann-CharlotteArrnandt

(ordförande)


