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KOMMUN Sammanträdesdatum

2019-03-20

Dnr  2018/964  .- 3

§  68 Ansökan från Brottsofferjouren Västmanland om stöd till

verksamhetsår  2019

INLEDNING

Brottsofferjouren Västmanland ska ge medmänskligt stöd till brottsdrabbade i

kommuninnevånare, dess anhöriga och vittnet och ge dem vägledning i

rättsprocessen. Föreningen omfattar samtliga tio av länets kommuner, detta stöd

avser att gagna Sala kommuns kommuninnevånare.

Brottsofferjouren Västmanland har sökt ekonomiskt bidrag med 6 kronor/ capita

(kommuninvånare) för  2019  för sin verksamhet.

Beredning

Bilaga KS  2019 /57/ 1, Ansökan från Brottsofferjouren Västmanland om stöd till

verksamhetsår  2019

Bilaga KS  2019/57/2, Reviderad ansökan från Brottsofferjouren Västmanland om

stöd till verksamhetsår  2019

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt bevilja 135 234 kronor för verksamhetsår  2019  till Brottsofferjouren

Västmanland, i enlighet med Bilaga KS  2019/5  7/2 att tas ur eget förfogande.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

ag bevilja 135 234 kronor för verksamhetsår  2019  till Brottsofferjouren

Västmanland, i enlighet med Bilaga KS  2019/5  7/2 att tas ur eget förfogande.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Justerandes sign UtdragsbestyrkandeÄ" .
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Kommunstyrelsen

Sala kommun

Box 304

733 25 Sala

Ansökan om Sala kommuns stöd till Brottsofferjouren Västmanlands

verksamhet 2019.

Brottsofferjouren Västmanlands uppdrag, syfte och mål framgår av bifogad

verksamhetsplan.

Brottsofferjouren ska ge medmänskligt stöd till brottsdrabbade

kommuninnevånare, dess anhöriga och vittnen och ge dem vägledning i

rättsprocessen.

Föreningen omfattar samtliga tio av länets kommuner. Ert stöd avser att gagna

just Era kommuninnevånare.

Brottsofferjouren arbetar också aktivt tillsammans med såväl offentlig som annan

ideell verksamhet på både lokal, regional och nationell nivå. Allt för att öka

kunskapen om brottsoffers behov och rättigheter och föratt bidra till förbättrade

förutsättningar för målgrupperna.

Vi äskar 6  kr/caplta (135234 tkr) för verksamhetsår 2019

Västerås den 12 juni  2018

Brottsofferjouren Västmanland

Carolina Nässing Sonja Olof son

Verksamhetsledare Ordförande
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VERKSAMHETSPLAN

Brottsofferjouren Västmanland 2018

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 samhället 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 ansvarskänsla.

Fr o m den  1 januari  2018  Omfattar föreningen länets kommuner.
Kontoret finns i Västerås men lokaler för möten och

telefonkontakter finns även i Fagersta, Hallstahammar, Köping och
Sala.

Antalet medlemmar i föreningen är  172, varav  6  företagsmedlemmar.
Av medlemmarna är 54 aktiva som stödpersoner, vittnesstödjare

eller förtroendevalda.

Föreningen är medlem i riksförbundet Brottsofferjouren Sverige.

Verksamheten

Brottsdrabbade, vittnen och anhöriga i länet erbjuds råd, stöd och
information före, under och efter rättsprocessen. Stödet ges genom
ideellt arbetande volontärer samt avlönade anställda.
Stödpersonerna ger via telefon och i personliga möten samtalsstöd,
praktiska råd och förmedlar vid behov även kontakt med t ex
försäkringsbolag, socialtjänst och hjälporganisationer utifrån behovet
i det enskilda fallet.
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Vittnesstödjarna ger information och stöd till målsäganden, vittnen

och anhöriga som kallas till Västmanlands tingsrätt. Det händer att

ett vdttne eller ett mälsägande känner behov av stöd även i rättssalen.

Då kan vittnesstödet deltaga som åhörare.

Unga brottsdrabbade, vittnen och anhöriga i Västerås ges stöd via en

anställd socionom som också arbetar förebyggande i skolor och

på andra platser där barn och unga vistas.

Målsättning med verksamheten

När innevånare i Västmanlands län utsätts för brott, direkt eller indi—

rekt, ska Brottsoffer-jouren Västmanland vara en självklar stödkon-

takt. Verksamheten ska vara väl känd och en självklar samarbetspart
för alla aktörer inom verksamhetsomrädet. De som har kontakt med

oss ska känna sig trygga och respekterade.

V i ska ses som ett viktigt komplement till den offentliga sektorn vad

gäller brottsofferstöd och brottsförebyggande arbete.

Prioriterade områden 2018

En större förening fi- o m  2018

Högsta prioritet under 2018 är att skapa trygghet och tilliti nya

konstellationer så att volontärer och anställda arbetar med glädje och

i enlighet med vår gemensamma värdegrund. Gemensamma träffar,
med inslag av extern handledning för samtliga stödpersoner i länet.

Gemensam fortbildning i olika former ska prioriteras för att stärka

sammanhållning och erfarenhetsutbyte. Brottsdrabbade, vittnen och
anhöriga ska känna sig stärkta och väl bemötta av oss. Empati,

engagemang, trovärdighet och ansvarskänsla ska genomsyra vä1t

arbete säväl internt som externt.

Marknadsföring

-  Den lokala marknadsföringen ska fortsätta enligt plan.

—  Vi ska fortsätta utveckla ett nära samarbete med polisen, som

är vår viktigaste samarbetspart. Ett samarbete som vi är

övertygade om gagnar och underlättar även polisens interna

arbete.

—  Vi ska fortsätta utveckla arbetet med att på olika sätt nå
ungdomar  — som är mer "brottsutsatta än övriga grupper i

samhället  -  bl a via sociala medier, samarbete med

socialtjänst, skolor, fritidsgårdar och idrottsföreningar.
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-  Stödpersoner, vittnesstödjare och anställda ska erbjudas goda
förutsättningar till kvalitativ fortbildning. Brottsutsattas,

anhörigas och vittnens goda erfarenheter av volontärers och
anställdas arbete är den absolut viktigaste marknadsföringen.

Kualitetsuppjöb'ning

Under året ska en kvalitetsmätning göras under fyra av årets

månader. Mätningen ska ske via telefonkontakt med personer vi haft
kontakt med och ska göras av externt anställd intervjuare.

Ekonomi och kommunal samverkan

-  Fortsätta arbetet med att få till stånd någon form av

samverkansavtal gärna i form av Idéburet offentligt
partnerskap (IOP) med samtliga länets kommuner.

Målsättningen är att varje kommun ska se vår verksamhet som

en tillgång för sina kommuninnevånare och den kommunala
verksamheten och se "egennyttan" med ett ökat ekonomiskt
stöd till vår verksamhet.

—  Skapa och bibehålla goda kontakter med Brottsoffermyndig—
heten (BrOM), Socialstyrelsen och Allmänna Arvsfonden i

syfte att få medel för projekt som vidareutvecklar

verksamheten och ökar vår kompetens.

-  Ekonomitjänster köps fr () rn detta år och en kontinuerlig
uppföljning av ekonomin är extra viktig. Vi har vid ingången

av året en ekonomi i god balans men ökade kostnader innebär

också att va' måste sträva efter att öka intäkterna och hushålla

klokt med befintliga medel.

Tre verksamhetsområden

Stödpersonsverksamheten har en heltidsanställd samordnare,

Carolina Nässing, som även är verksamhetsledare. Föreningen har
totalt 23 aktiva stödpersoner, som arbetar över hela länet. Till

framför allt verksamheterna i Köping, Sala och Fagersta kommer nya
stödpersoner att rekryteras och utbildas under året. Finansiering sker
dels via Brottsoffermymdigheten och dels via kommunala

bidrag/ medel.

Vittnesstödsverksamheten har en hahtidsanställd samordnare,

Cecilia Brors, föreningen har cirka 20 iittnesstödjare. Verksamheten

finansieras av Brottsoffermyndigheten. Den administrativa delen av
verksamheten hanteras från kontoret på Stora gatan 39 och det

ideella arbetet sker vid Västmanlands tingsrätt.
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Stödccntrumjör  unga  har en anställd socionom på heltid, Ida Hög-

back. Arbetsplatsen ligger i polishuset nära polisens ungdomssektion.
Denna del av verksamheten berör endast barn och unga boendei

Västerås kommun och finansieras genom kommunala medel från
Västerås stad.  I  denna verksamhet arbetar ingen volontär.

Mål för föreningens olika verksamheter  2018
Stödpersonsuerksamhet

Godsamyerkan med olis och övri a ambien

Brottsofferjom'en ska samverka med polis och andra externa

verksamheter såsom socialtjänst, hälso— och sjukvård,

tingsrätt och ideella föreningar.

Medmänskli och res )ektfuLtgmötande av brottsutsatta

anhöriga och vittnen

Minst ett uppföljningssamtal med varje stödperson under året.

Hö korn etens inom stöd ersons ru en

Stödpersonerna ska erbjudas minst sex fortbildningstillfallen i
form av stödpersonsträffar varav fyra med extern
handledning. Därutöver ska relevanta föreläsningar,

studiebesök och kurser erbjudas under året.

 

Vitmesstödsverksamhet

.

God samverka med tin srätten och övri a aktörer

Efterleva den lokala överenskommelsen om att vittnesstöd
alltid bör finnas i tingsrätten i samband med förhandlingar.
Samverka med polis, tingsrätt, åklagare samt andra relevanta

externa verksamheter.

Medmänskli och res ek fullt bemötande av brottsutsatta1

anhöri a och vittnen

Minst ett uppföljningssamtal med varje vittnesstödjare under
året.

Hög kompetens inom vittnesstöds ru en

Vittnesstödjarna ska under året erbjudas minst sex

fortbildningstillfallen i form av vittnesstödsträffar varav två

med extern handledning.

Nå vittnen i ett tidigtskede av rätts rocessen

Via kontinuerlig medverkan vid polisens arbetsplatsträffar

återaktualisera frågan om polisens viktiga information om oss
även till vittnen.
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Gemensamt för vuxenstödet och uittnesstödet

Rekrytera och anordna två grundutbildningar under året.

Uppehålla kvaliteten i rekryteringsprocess, grundutbildning
och fortbildning.

Varje volontär åtar sig att arbeta i genomsnitt åtta

timmar  /  månad.

Arbeta för att vara en attraktiv och stimulerande arbetsplats
för att kunna både rekrytera samt behålla volontärer.

Önskvärt är att varje ny volontär stannar i uppdraget under
minst två år. Vår strävan är också att volontärerna ska
representera samhället vad gäller kön, ålder, utbildning,

religion och kulturell bakgrund.

Stödcenn'umför unga

.

God samverkan med olis skolapgh övriga aktörer

Stödcentrum ska samverka med olika aktörer som arbetar

med barn och ungdomar, t ex ”here4u”, SISU, medlingen,

ungdomsmottagning, socialtjänst, polis och tingsrätt.
Stödcentrum skall verka för att besöka grund— och
gymnasieskolor i den mån det är möjligt.

KEEeLssäkrad verksamhet

Brottsofferjouren Västmanland ska arbeta för att
stödpersoner, framför allt i våra verksamheter utanför
Västerås, ökar sin kompetens när det gäller att bemöta unga
brottsdrabbade. Ida Högback och Carolina Nässing deltar i
början av året i en rikstäckande utbildning med syfte i att öka
kvaliteten i bemötandet till hjälpsökande barn och unga. Vår
målsättning är att minst fyra stödpersoneri länet skall få ökad

kompetens i ämnet.

Föreb " ande verksamhet

Stödcentrum skall verka i förebyggande syfte genom att
besöka platser där barn och unga vistas, i den mån det är

möjligt. Sådana platser kan bl a vara grund— och
gymnasieskolor, fritidsgårdar eller andra mötesplatser för
unga.

Anställda

Brottsofferjouren Västmanland har tre tillsvidareanställda:

Verksamhetsledare och samordnare för vuxenstödet (100%)
Samordnare för vittnesstödet (50%)

Socionom för unga brottsutsatta, vittnen och anhöriga (100 %)
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Verksamhetsledare och samordnare för stödpersonerna

.

.

Ansvara för samordningen av föreningens

verksamhetenmråden.

Samordna stödpersonsverksamheten

Ta  emot  samtal från brottsdrabbade, 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 stödpersoner.

Genomföra uppföljningssamtal med stödpersoner.

Ansvara för rekrytering och utbildning av nya volontärer.

Ansvara för vidareutbildning av stödpersoner.

Ansvara för regelbundna träffar för stödpersoner där

värdegrunden aktivt och kontinuerligt diskuteras.

Samverka och hålla kontakt med relevanta, externa

verksamheter.

Ansvara för verksamhetsrapportering till styrelsen.

Ingå i styrgruppen för det Idéburna partnerskapet med

Västerås stad (IOP 2018—2020).

Samordnare för vittncsstödet

Samordna vittnesstödsverksamheten och vara kontaktperson

mot Västmanlands tingsrätt.

Ansvara för bemanning av vittnesstödjare i tingsrätten.

Handleda vitt nesstödjare.

Genomföra uppföljningssamtal med vittnesstödjare.

Ansvara för regelbundna träffar med vittnesstödjare där

värdegrunden aktivt och kontinuerligt diskuteras.

Ta emot samtal från brottsdrabbade, anhöriga och vittnen och

ge råd och stöd inför och under förhandling i tingsrätten.

Medverka vid rekrytering samt i planering och genomförande

av grundutbildning av nya volontärer.

Ansvara för vidareutbildning av vittnesstödj are.

Vara Brottsofferjourens representant i vittnesstödsfrågor och

medverka i samverkansgrupper med, ur ett

brottsofferperspektiv, viktiga aktörer.
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Socionom för  unga  brottsutsatta, vittnen  och  anhöriga

.

Planera och genomföra arbetet med unga brottsdrabbade,
vittnen och anhöriga.

Ge råd och stöd till målgruppen och vid behov lotsa vidare till
andra relevanta verksamheter.

Samarbeta med polisens ungdomssektion samt med
medlingen, socialtjänst och verksamheter inom
Förebyggarcentrum såsom ”here4U”.

Ansvara för att upprätthålla skyldighet om tystnads- och
anmälningsplikt.

Representera föreningen vid träffar med andra stödföreningar
och samrådsgrupper för barn och ungdomar.

Ge information till barn och ungdomar i skolor och på platser
där barn och ungdomar vistas.

Styrelsen

Styrelsens arbete skall präglas av kompetens, samarbetsförmåga,
initiativkraft och framtidstro.

Wm
Bevaka att verksamheten arbetar inom sina ekonomiska ramar
och att medlen används så att de gagnar brottsoffer, vittnen
och anhöriga. Arbeta för enhetliga och längre samverkans—
avtal/IOP med länets samtliga kommuner. Vårda och utveckla
samverkan med Västerås stad för långsiktigt stabil samverkan.
U föl'nin av verksamhetens mål
Genomföra, förutom årsmöte, minst sex styrelsemöten under

året. Ge goda förutsättningar för genomförandet av planerad
kvalitetsmätning.

God kontakt med föreningens volontärer och övri a

malmarna
Initiera gemensamma sammankomster vid minst två tillfällen
per är förutom årsmöte/m. Årligen göra en beskrivning av
verksamhetens utveckling som delges medlemmarna vid
årsmötet.

God arbetsmil'ö för Jersonalen
Genomföra personliga medarbetarsamtal minst en gång
per år.

i, 77% [
Ann-Charlotte Armandt, ordförande
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Hej!

Översänder  härmed ansökan  om verksamhetsstöd för 2019.

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

 

Carolina Nässing

Verksamhetsledare

Brottsofferjouren  i  Västmanland
Adress:

Stora gatan 39

722 12 Västerås

Telefon: E-post och web: Bank/postgiro:
021-41  32 60 info@vastmanland.boj.se BG:  5918-1438

http:/lvastmanland.boj.se

Org.nr:

878001-4349
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Hej.

Jag vill börja med att be om ursäkt för vår ansökan ni erhöll ijuni, i den finns skrivfel,

det har smugit sig in ett "t" framför ”kr", otroligt pinsamt och framförallt missvisande.

Jag skickar därför nu med en ny ansökan där siffror och bokstäver stämmer. Vänligen

bortse från den tidigare ansökan, det är alltså ansökan som medföljer detta brev som

är aktuell.

Sedan vill jag passa på att åter nämna att vi gärna kommer och besöker er i syfte att

berätta om vår verksamhet samt utbyta erfarenheter, förväntningar med mera.

Kontakta mig i så fall, kontaktuppgifter finns i bifogat visitkort.

Vi på Brottsofferjouren Västmanland önskar er en fortsatt fin sommar om än med

hopp om regn!

Vänligen/l

Carolina Nässing

Verksamhetsledare, Brottsofferjouren Västmanland
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Kommunstyrelsen

Sala  kommun

Box 304

733 25 Sala

Ansökan om Sala kommuns stöd till Brottsofferjouren Västmanlands

verksamhet 2019.

Brottsofferjouren Västmanlands uppdrag, syfte och mål framgår av bifogad

verksamhetsplan.

Brottsofferjouren ska ge medmänskligt stöd till brottsdrabbade

kommuninnevånare, dess anhöriga och vittnen och ge dem vägledning i

rättsprocessen.

Föreningen omfattar samtliga tio av länets kommuner. Ert stöd avser att gagna

just Era kommuninnevånare.

Brottsofferjouren arbetar också aktivt tillsammans med såväl offentlig som annan

ideell verksamhet på både lokal, regional och nationell nivå. Allt för att öka

kunskapen om brottsoffers behov och rättigheter och för att bidra till förbättrade

förutsättningar för målgrupperna.

Vi äskar 6 kr/capita  (135 234 kr) för verksamhetsår  2019

Västerås den 24 juli  2018

Brottsofferjouren Västmanland

4 ,A C/

Carolina Nässing Sonja  O(  fsson

Verksamhetsledare Ordförande


