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Bidrag till Brottsofferjouren Västmanlands verksamhet  2020

INLEDNING

Brottsofferjourens Västmanland ändamål är att erbjuda och ge mänskligt stöd,

information och praktisk vägledning till brottsutsatta, vittnen och anhöriga.

Brottsofferjourens insatser är ett komplement och ett alternativ till myndigheternas

stöd. Brottsofferjouren betonar aktiv samverkan med andra organisationer och

myndigheter för att kontinuerligt utveckla stödet till brottsutsatta och stärka deras

rättigheter.

Beredning

Bilaga KS  2019/224/1, ansökan från Brottsofferjouren Västmanland

Bilaga KS  2019/224/2, verksamhetsplan Brottsofferjouren Västmanland  2019

Yrkanden

Erik Hamrin (M) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

ag bevilja 136 896 kronor till Brottsofferjouren Västmanland för verksamhetsåret

2020, att tas ur kommunstyrelsen förfogande, i enlighet med Bilaga KS  2019/224/1.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

gm bevilja 136 896 kronor till Brottsofferjouren Västmanland för verksamhetsåret

2020, att tas ur kommunstyrelsen förfogande, i enlighet med Bilaga KS  2019/224/1.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Sala kommun

Box 304

733 25 Sala

Ansökan om Sala kommuns  stöd  till Brottsofferjouren Västmanlands

verksamhet  2020.

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 (136896 kr) för verksamhetsår  2020

Västerås den 2:a april 2019

Brottsofferjouren Våstmanla nd
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Carolina Nässing '”

Verksamhetsledare
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Sonja Olofsson

Ordförande
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VERKSAMHETSPLAN

Brottsofferjouren Västmanland  2019

Föreningen, dess  syfte  och  värdegrund
Brottsofferjourens Västmanland ändamål är att  erbjuda  och ge medmänskligt stöd,
information och praktisk vägledning till brottsutsatta, vittnen och anhöriga.
Brottsofferjourens insatser är ett komplement och ett alternativ till myndigheternas
stöd. Brottsofferjouren betonar aktiv samverkan med andra organisationer och
myndigheter för att kontinuerligt utveckla stödet till brottsutsatta och stärka deras

rättigheter.

Vår målsättning är att när invånare i Västmanlands län utsätts för brott, direkt eller
indirekt, ska Brottsofferjouren Västmanland vara en självklar stödkontakt.

Verksamheten skall vara väl känd och en självklar samarbetspart för alla aktörer
inom verksamhetsområdet. De som har kontakt med oss ska känna sig trygga och
respekterade. Vi ska ses som ett viktigt komplement till den offentliga sektorn vad.
gäller brottsofferstöd och brottsförebyggande arbete.

Brottsofferjourens Västmanlands vision för länets brottsofferstöd är att alla som
utsätts för brott ska få ett likvärdigt stöd när det gäller att hantera:

—  Rättsprocessens alla delar, inklusive polisutredning, skydds- och
skadeståndsfrågor samt försäkringsfrågor.

—  Psykiska, fysiska, sociala och existentiella konsekvenser av brottet.

Verksamheten

Brottsutsatta, vittnen och anhöriga i länet erbjuds råd, stöd och information före,
under och efter rättsprocessen. Stödet ges genom ideellt arbetande volontär samt
våra 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 behov i det enskilda fallet.
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från Västerås Stad. I denna verksamhet arbetar ingen volontär.

Mål för föreningens  olika  verksamhetsområden  2019
Stödpersonsverksamhet

—  God samverkan med polis och övriga relevanta aktörer.

—  Stödpersonsgruppen ska bestå av personer med relevant kompetens  /  erfaren-

het och med ett förhållningssätt som kännetecknas av Brottsofferjourens
värdegrund; empatisk, engagerad, trovärdig och ansvarskännande.

-  Sex fortbildningstillfällen i form av stödpersonsträffar skall hållas. Därutöver
ska relevanta föreläsningar, studiebesök och kurser kunna erbjudas under
året.

—  Ett uppföljningssamtal per år.

Vittnesstödsverksamhet

—  God samverkan med tingsrätten och andra relevanta aktörer

samt efterleva den lokala överenskommelsen om att vittnesstöd alltid bör
finnas i tingsrätten i samband med förhandlingar.

—  Hög kompetens inom vittnesstödsgruppen.

Vittnesstödsgruppen ska bestå av personer med relevant kompetens/erfaren—
het och med ett förhållningssätt som kännetecknas av Brottsofferjourens
värdegrund; empatisk, engagerad, trovärdig och ansvarskännande.

— Sex fortbildningstillfallen i form av vittnesstödsträffar skall hållas. Därutöver
ska relevanta föreläsningar, studiebesök och kurser kunna erbjudas under
året.

-  Ett uppföljningssamtal per år.

Stödcentrum för unga
—  Fortsätta arbetet med våldspreventiv— och jämställdhetskampanj tillsammans

med SISU, Länsstyrelsen och Västerås stad.

—  God samverkan med polis, grund- och gymnasieskolor och
övriga relevanta aktörer. Stödcentrum skall verka i förebyggande syfte genom

att besöka platser där barn och unga vistas. Sådana platser kan bl.a. vara
fritidsgårdar eller andra mötesplatser för unga.
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Samordnare, Stödcentrum för unga

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 andra relevanta aktörer.

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.
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Arbetsgivaransvar  för föreningens personal.

Styrelsen är ansvarig för ett gott ledarskap, säkerställa att Brottsofferjouren

Västmanland följer gällande lagar och avtal, säkerställa en god arbetsmiljö och
genomföra medarbetarsamtal en gång per år.
Stabil ekonomi

Styrelsen skall bevaka att verksamheten arbetar inom sina ekonomiska ramar
och att medlen används så att de gagnar brottsoffer, vittnen och anhöriga.
Styrelsen skall även arbeta för enhetliga och längre samverkansavtal /IOP med
länets samtliga kommuner.

Uppföljning av verksamhetens mål
Styrelsen skall genomföra, förutom årsmöte, minst sex styrelsemöten under
året. Säkerställa uppföljning /  verkställande av identifierade förbättringsförslag
som eventuellt framkommit vid genomförd kvalitetsmätning.
Styrelsen skall, om möjligt, delta vid gemensamma volontärsammankomster
förutom årsmötet.

Styrelsen gm Sonja Olofsson, ordförande
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Förtydligande gällande ett ökat äskande från er kommun

Brottsofferjouren Västmanland vill förtydliga varför ett ökat äskande angivet i kronor/capita i er

kommun är gjord.

Under de senaste åren har Brottsofferjouren Västmanland vuxit. Vi är numer en gemensam jour i

Västmanland med en gemensam styrelse istället för fler mindre jourer med egna styrelser. Frågan

har kommit vad just er kommun får för de eventuellt beviljade ökade medlen och svaret är en högre

kvalitet på de insatser vi kan erbjuda.

Idag ser bidragen olika ut från länets kommuner — några ger  2  kronor/capita medan andra ger 7

kr/capita. Oavsett vad respektive kommun ger i bidrag får idag samtliga länsinvånare i Västmanland

samma slags hjälp från oss, vi upplever det oetiskt att göra annat. Dock konstateras vid

budgetgenomgång, dialog med riksorgan med mera att vi ej kan hålla samma goda, höga kvalitet till

samtliga länsinvånare om bidrag av den lägre graden fortsätter.

Vi har — utifrån riktlinjer från vårt riksorgan Brottsofferjouren Sverige — enats om att för 6 kr/capita

från respektive kommun kan vi erbjuda samt ge god kvalitet till respektive kommuninnevånare i

Västmanland. För att få fortsätta Brottsofferjourarbete krävs att följa de minimikrav och riktlinjer

som Brottsofferjouren Sverige tar fram. Ett krav från Brottsofferjouren Sverige är att det finns

avlönad samordnande personal på varje jour— det för att kunna garantera brottsutsatta, vittnen och

anhöriga likvärdigt stöd av god kvalitet oavsett var denne bor i länet eller i Sverige.

Personalkostnader är den post som utan konkurrens är den största och inför  2020  är vår

förhoppning- utifrån ökade medel från er- att vi möjligen kan anställa ytterligare person för att vi ska

nå ut till alla kommuner för att anordna lnformationer/föreläsningar, rekrytera ytterligare volontärer

med mera. Utöver personalkostnader har vi hyres— och driftkostnader för våra fem lokalkontor i länet

samt även kostnader för fortbildning samt vidareutbildning för våra i dagsläget cirka 40 aktiva

volontärer.

De kommunala bidragen är— förutom ett minimalt verksamhetsstöd från Brottsoffermyndigheten - de

enda medlen vi har för att bedriva vår verksamhet.

Med hopp om ett ökat bidrag från er kommun vill vi även passa på att påminna er om att vi gärna

kommer till er kommun för att informera om vår verksamhet. Samtliga kommuner i Västmanland är

lika viktiga för oss, större som mindre. Brottsutsatta, vittnen och anhöriga finns oberoende var du/vi

bor.

  

 

Carolina Nässing, verksamhetSIedare Brottsofferjouren Västmanland

Med vänlig hälsning


