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Kommunstyrelsen

Sala kommun

Box 304

733 25 Sala

Ansökan om Sala kommuns stöd till Brottsofferjouren Västmanlands

verksamhet  2021.

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 6kr/capita  (137  364 kr) för verksamhetsår 2021

Västerås den 2:a april  2020

Brottsofferjouren Västmanland
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Carolina Edlund Sonja Olofsson

Verksamhetsledare Ordförande
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VERKSAMHETSPLAN

Brottsofferj ouren Västmanland 2020

Föreningen, dess syfte och värdegrund
Brottsofferjourens  (BOJ) 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 BOJ Västmanland vara en självklar stödkontakt.

Verksamheten skall vara väl känd och en självklar samarbetspart för alla aktörer

inom verksamhetsområdet. De som har kontakt med BOJ Västmanland ska känna sig

trygga och respekterade. Jouren ska ses som ett viktigt komplement till den offentliga

sektorn vad gäller brottsofferstöd och brottsförebyggande arbete.

BOJ 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
Brottsdrabbade, vittnen och anhöriga i länet erbjuds råd, stöd och information före,

under och efter rättsprocessen. Stödet ges genom ideellt arbetande volontär samt

jourens avlönade anställda.

Stödpersoner inom BOJ Västmanland ger via telefon och i personliga möten

samtalsstöd, praktiska råd och förmedlar vid behov även kontakt med till exempel

försäkringsbolag, hjälporganisationer och myndigheter utifrån behov i det enskilda

fallet.
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Vittnesstödjare ger information och stöd till målsäganden, vittnen och anhöriga som

kallas till Västmanlands tingsrätt. Det händer att ett vittne eller ett målsägande

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. Iuppdraget för Stödcentrum för unga ingår även att arbeta

förebyggande i skolor och på andra platser där barn och unga vistas. I övriga

Västmanländska kommuner är det kommunala verksamheter inom individ- och

familjeomsorgen som ger motsvarande stöd till samma målgrupp.

Fokusområden  2020
-  Ökad kunskap gällande hat- och demokratibrott
-  Rekrytera nya intressenter för volontäruppdrag med fokus på flerspråkighet

-  Erbjuda engagerade inom BOJ Västmanland goda

förutsättningar till kvalitativ fortbildning bland annat genom webbutbildning

-  Fortsätta arbetet med att nå ut till ungdomar som är mer brottsutsatta än

övriga grupper i samhället

—  Arbeta för att engagerade inom BOJ Västmanland har god kännedom om

Barnkonventionen och dess artiklar samt sprida information om

Barnkonventionen vidare (som från och med 2020 blivit lag samt hur aktiva

inom BOJ Västmanland arbetar med denna samt lagens betydelse för

brottsutsatta.)

—  Kunskapsspridning om BOJ Västmanland till förundersökningsledare i

polishuset, Västerås

Tre verksamhetsområden
Stödpersonsverksamheten har en heltidsanställd samordnare som även är

jourens verksamhetsledare. Föreningen har cirka 20 aktiva stödpersoner som

samtliga arbetar över hela länet. Finansieringen sker dels via Brottsoffermyndigheten

dels via kommunala bidrag.

Vittnesstödsverksamheten har en halvtidsanställd samordnare. Föreningen har

cirka 20 aktiva vittnesstödjare. Den administrativa delen av verksamheten hanteras

på Brottsofferjourens kontor i Västerås och det ideella arbetet sker vid Västmanlands

tingsrätt.

Stödcentrum för unga har en anställd socionom på heltid, arbetsplatsen ligger i

polishuset nära polisens ungdomssektion. Denna del av verksamheten berör endast

barn och unga boende iVästerås kommun och finansieras genom kommunala medel

från Västerås Stad.  I  denna verksamhet arbetar ingen volontär.
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Mål för föreningens olika verksamhetsområden 2020

Stödpersonsverksamhet

God samverkan med  polis  och  övriga  relevanta aktörer.

Stödpersonsgruppen skall bestå av personer med relevant kompetens/
erfarenhet 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
verksamhetsåret.

Ett uppföljningssamtalmed samordnare skall erbjudas 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 skall bestå av personer med relevant kompetens/

erfarenhet och med ett förhållningssätt som kännetecknas av

Brottsofferjourens värdegrund; empatisk, engagerad, trovärdig och
ansvarskännande.

Sex fortbildningstillfällen i form av vittnesstödsräffar skall hållas. Därutöver

ska relevanta föreläsningar, studiebesök och kurser kunna erbjudas under

året.

Ett uppföljningssamtal med samordnare skall erbjudas per år.

Stödcentrum för unga
God samverkan med polis, grund- och gymnasieskolor och övriga aktörer som

arbetar med barn och unga i Västerås.

Stödcentrum ska verka i förebyggande syfte genom att besöka platser där barn

och unga vistas. Sådana platser kan b.la. vara fritidsgårdar eller andra

mötesplatser för unga.

Arbeta tillsammans med relevanta aktörer för att informera om

Barnkonventionen samt den ändrade betydelsen av att konventionen blivit lag.

Arbeta för att sprida och öka kunskap om BOJ Västmanland i

sociala medier.
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Anställd personal
Brottsoffeijouren Västmanland har tre tillsvidareanställda samt en vikarie:

Verksamhetsledare samt samordnare för vuxenstöd.

Samordnare för vittnesstöd

Samordnare/ socionom, Stödcentrum för unga.

Verksamhetsledare samt samordnare för stödpersoner

Ansvara för samordningen av föreningens verksamhetsområden.

Samordna stödpersonsverksamheten.

Kommunkontakt/besök  i  respektive kommun  1  gång/ år.

Ingå i styrgruppen för det Idéburna partnerskapet med Västerås stad

(IOP 2018—2020).

Samordna och handleda stödpersoner.

Genomföra uppföljningssamtal med stödpersoner.
Ansvara för regelbundna träffar för stödpersoner där Brottsofferjourens

värdegrund aktivt och kontinuerligt diskuteras.

Samverka och hålla kontakt med relevanta, externa verksamheter.

Ansvara för verksamhetsrapportering till styrelsen.

Samordnare för vittnesstöd

Samordna vittnesstödsverksamheten och vara BOJ 's kontaktperson gentemot

Västmanlands tingsrätt.

Ansvara för bemanning av vittnesstödjare i Västmanlands tingsrätt.

Ansvara för regelbundna träffar med vittnesstödjare där Brottsofferjourens

värdegrund aktivt och kontinuerligt diskuteras.

Ansvara för rekrytering samt med i planering och genomförande av

grundutbildning av nya volontärer.

Ansvara för vidareutbildning/webutbildning av vittnesstödjare och

stödpersoner.

Socionom, 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.
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Ansvara  för BOJ Västmanlands sociala mediakonton på Facebook och

Instagram.

Styrelsen

Styrelsens arbete skall präglas av kompetens, samarbetsförmåga, initiativkraft och

framtidstro.

Arbetsgivaransvar för föreningens personal.

Styrelsen är ansvarig för ett gott ledarskap, säkerställa att Brottsofferjouren

Västmanland följ er 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 verksamhetens uppsatta mål

Styrelsen gm Sonja Olofsson, ordförande
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VERKSAMHETSBERÄ'ITELSE

Brottsofferjouren Västmanland för 2019

Inledning
Brottsofferjouren Västmanland, BOJ, är en ideell förening som är politiskt och

religiöst oberoende. Brottsofferjouren ger råd och stöd till brottsutsatta, anhöriga och

vittnen och stödet är frivilligt och kostnadsfritt.

Samtliga inom BOJ har avgivit tystnadslöfte för att i största mån skydda att uppgifter

röjs gällande den hjälpsökande.

Arbetet bedrivs av ideellt arbetande volontärer samt anställd personal. I uppdraget

ingår att lyssna och bekräfta samt att ge praktiska råd kring rättsprocess och

ersättningsfrågor. Det finns även möjlighet att få stöd i Västmanlands tingsrätt för

vittnen och målsägande i samband med rättegång. IVästerås bedrivs dessutom

Stödcentrum för  unga i  BOJ Västmanlands regi.

Verksamhetsberättelsen är en dokumentation och avstämning i förhållande till

aktivitetsmålen i föreningens verksamhetsplan.

BOJ Västmanland är medlem i riksförbundet BOJ Sverige. Föreningen har under året

gett stöd till brottsdrabbade i samtliga 10 kommuner i Västmanland. Antalet
medlemmar i föreningen uppgår till 68 varav två företag och en förening.

Styrelsens sammansättning
Ordförande Sonja Olofsson

Vice ordförande Elisabeth Kantor

Sekreterare Maria Westman

Övriga ledamöter Marianne Avelin
Ivan Czitrom

Roger Götheden

Adjungerad kassör Ingrid Doyle



Revisorer Maria Stridell

Klara Almroth

båda från Klara siffror

Valberedning Irja Holtter, Ingrid Doyle

Styrelsen har under året haft 7protokollförda sammanträden.

Fokus har bland annat lagts på:

-  effektiv och rationell administration relaterad till stor förening med bibehållen

personalstyrka,

-  att erhålla likvärdigt verksamhetsbidrag från respektive kommun,

-  fortsatt nära samarbete med, och utbildning för, polisen. Träffar har skett med

Polisens kontaktcenter (PKC), Brottsoffer— och personsäkerhetsverksamheten

(BOPS) och även med polisaspiranter,

-  att säkerställa att arbetet inom jouren sker utifrån de styrdokument som finns

upprättade,

-  uppföljning av genomförd kvalitetsmätning och verkställande av därtill

kopplade aktiviteter

—  samt uppföljning av vårt idéburna offentliga partnerskap (IOP) med Västerås

stad.

Anställd personal
BOJ Västmanland har tre tillsvidareanställda.

—  Verksamhetsledare och samordnare för vuxenstöd (100%)

— Samordnare för vittnesstöd (50%)

— Socionom vid Stödcentrum för unga (100%)

Stödpersonsverksamhet

Verksamheten ger stöd till vuxna brottsutsatta, vittnen och anhöriga. Under 2019

arbetade 19 stödpersoner i verksamheten. Den stödsökande får inom ett dygn ett

informativt SMS från BOJ Västmanland om att denne kommer att bli kontaktad av

en stödperson inom cirka 10 arbetsdagar. Kontakt sker alltid på ett respektfullt och

professionellt sätt. Verksamheten har haft 8 stödpersons/volontärträffar under 2019

samkvämsträffar inkluderade.



Vittnesstödsverksamhet
Verksamheten ger stöd och praktisk information till målsäganden, vittnen och

anhöriga vid Västmanlands tingsrätt. Under 2019 har 23 volontärer arbetat som

vittnesstödj are. Verksamheten har under året haft sammanlagt 8

vittnesstöd/volontärträffar samkvämsträffar inkluderade.

Stödcentrum för unga _

Verksamheten ger stöd till unga under 20 år i Västerås kommun som utsatts för

brott, bevittnat brott eller är anhörig. Under 2019 har Stödcentrum samverkat med

flera aktörer som arbetar med barn och unga, så som Barnahus,

Ungdomsmottagningen, here4U och Medlingen. Även ett kvällspass har genomförts

på fritidsgårdar tillsammans med Västerås stads fältande Socialsekreterare för att

synas där unga vistas. Under våren utbildade Stödcentrum en grundskolas personal i

nätrelaterade brott bland unga. Stödcentrum har haft en fortsatt del i

polisaspiranternas utbildning för att informera om Brottsofferjouren. Samma

information har även getts till samtliga PKC—operatörer i Region Mitt. Under 2019

har Stödcentrum tillsammans med SISU, Länsstyrelsen, och Västerås Stad drivit en

jämställdhetskampanj — en idrott fri från våld. Kampanjen syftar till att vara ett

återkommande koncept där Brottsofferjouren Västmanland genom förebyggande

insatser kan vara med och skapa en trygg idrottsmiljö fri från våld.

Medlemsträffar, utbildningar och konferenser

Under året har en rad träffar, utbildningar och konferenser erbjudits aktiva inom

BOJ Västmanland. Bland annat har bjudits in till Kvinnohuset där föreläsning hölls

om ekonomiskt våld, inbjudan till Internationella brottsofferdagen i Stockholm

arrangerad av Brottsoffermyndigheten samt Vad göra våra ungdomar på nätet?  -  en

föreläsning om spel, sociala medier och nätporr. BOJ Sverige arrangerade en

temakonferens inom Våld i nära relationer och BOJ Sverige tillsammans med BOJ

Uppsala bjöd in till arbetsdag kring temat ”Orädd demokrati”.

Länsstyrelsen har under året erbjudit en rad föreläsningar, bl.a. föredrag om att bryta

ett våldsamt beteende ”Jag skulle gå vid första slaget! ”, länskonferens med temat

”Tillsammans mot Hedersrelaterat våld och förtryck!” samt halvdag med fokus på att

arbeta kring sexuellt våld med personer inom målgruppen LSS vilken är en utsatt

grupp och där antalet utnyttjade växer.

BOJ Västmanland anordnade en sommarsammankomst där aktiva träffades för mat

och samkväm. Till jul bjöds jourens aktiva in till julbord i kombination med

föreläsning där inbjuden representant från Barnens rätt i samhället (BRIS) höll ett

föredrag med temat ”Barnkonventionen blir lag är 2020”.



Idéburet offentligt partnerskap (IOP) och ekonomiska bidrag

från kommunerna
Styrgruppen för vårt IOP har haft två möten under året. Västerås stads representant  i

styrgruppen, (verksamhetschef för område Vuxen, Individ-och familjeförvaltningen,

Västerås stad), har tillsammans med både verksamhetsledare samt ordförande för

BOJ Västmanland enats om hur verksamhetens skall följas upp.

BOJ Västmanland har, genom äskande/ ansökan om kommunbidrag, strävat efter att

respektive kommun bidrar med likvärdigt belopp per kommuninvånare.

Verksamhetsledare för BOJ Västmanland har under året bjudits in och deltagit i

kommunstyrelsemöten i tre kommuner för att informera om hur jouren kan bidra

med stöd för deras kommuninvånare vilket har genererat i ökade intäkter för BOJ
Västmanland.

Information/ marknadsföring
BOJ Västmanland har förlängt avtal med Västerås Tidning om att ha en annons om

jouren i söndagstidningen som delas ut varje vecka till cirka

100 000 västmanländska hushåll. Annonsering sker även i den digitala versionen av

tidningen Magazin24.

BOJ Västmanland fanns under  2019 omnämnt på fyra kommuners hemsidor. BOJ

Västmanland syntes bl.a. på den sida man normalt söker på om man är utsatt för våld
i nära relation samt under rubriken ”kris och säkerhet”.

Lokalradion, P4 Västmanland, uppmärksammade BOJ Västmanland genom att ha ett

inslag om ”våldet går inte i pension” där verksamhetsledare för jouren medverkade.

Reportage gjordes även under året om BOJ Västmanlands viktiga arbete itidningen
Bärgslagsbladet.

BOJ Västmanland medverkade vid Seniordagen anordnad av Västerås stad samt vid

anhörigdagar i Sala kommun där fokus var att informera äldre om hur skydda sig mot

främst ekonomiska brott med arbetsmaterialet ”Försök inte lura mig”, framtaget av

polisen och  BOJ, som utgångspunkt. BOJ Västmanland fanns under

Musikhjälpenveckan representerat av verksamhetsledare där informationsfolders i

kombination med en för veckan särskild framtagen bild delades ut.

En ny folder med information om Stödcentrum för unga togs fram under 2019. Den

delades bland annat ut under Musikhjälpenveckan.

Ett samarbete med Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade (RAV) inleddes

där vi omnämns på sociala medier kopplade till RAV.



BOJ Västmanlands sociala medieflöde syns på Facebook och uppdateras frekvent,

dels meddelas där kontinuerligt vad som sker inom den lokala jouren, dels delas

inlägg upplagda av BOJ Sveriges Facebook.

Ekonomi

För år 2019 redovisas en vinst med 416 tkr.

Verksamheten har finansierats genom idéburet offentligt partnerskap (IOP) med

Västerås stad med 1 395 000 kr. Övriga kommuners föreningsbidrag under året har

varit Fagersta 80 670 kr, Skinnskatteberg 26 574 kr, Norberg 34 776 kr, Sala 135 234

kr, Hallstahammar 50 000 kr, Köping 20 893 kr och Kungsör 50 592 kr,

Surahammar 60 198 kr och Arboga 14 000 kr. Verksamhetsbidrag från

Brottsoffermyndigheten har uppgått till 110 000 kr för stödpersonverksamheten och

330 000 till vittnesstödssamordningen samt ett verksamhetsbidrag på 35 000 kr till

vittnesstödsverksamheten. Där utöver har Brottsoffermyndigheten bidragit till

grundutbildningsprojekt. Medlemsavgifterna har uppgått till 7 900 kr.

Föreningens likviditet är god. Vid slutet av 2019 uppgick kassan till 2 263 231 kr.

Styrelsen föreslår årsstämman följande disponering av tillgängliga vinstmedel:

Balanserad vinst: 1 505 681 kr

Årets vinst: _416 216 kr

1 921 897 kr Balanseras i ny räkning

Statistik

Sammanlagt under 2019 har det totalt hanterats 1246 ärenden i BOJ Västmanlands

regi (Stödcentrum för unga inkluderat) vilket motsvarar en total ökning med 282

ärenden sedan 2018.

Ärenden hanterade av jourerna i
Västmanlands län verksamhetsåret 2019

   2399,Bergengren: ..,-..,, ,, .  _, ,  _



Stödpersonsverksamheten för vuxna hanterade 1065 ärenden iVästmanland år

2019 varav 1006 ärenden var hemmahörande iVästmanland. Det är en ökning med

274 ärenden sedan föregående år

Antal hjälpsökande per kommun  i
Västmanlands län verksamhetsåret 2019

   22 22
_  rfr-rr r‘r-v '.'

& <0 a
&? 9° &”o (f. _q

5*") '?
- 0° 9°\

64-

 

zowvrmld'ä

Brottstyp fördelat på åldersgrupp

  

  

 

Brottstyp __ _ __ O-lt  år 12—17 år gå"—33%  26—64  år 65- år Totalt
Aflma'nfafi'ga brat! _  _  _ _ 1 3 4
Andén Ullgr/Eppsbrall  _ _  1 ] 1_ 3

Ekpnmifik brutvshaiwt . .  .  ..  .  . . 11. . 55  .  353-102
EwaLifi-I-zlas. 19. 3.4. 2  .. 4U

17_ _  _  _ 23

. 29 3  33
..5.  .  ...3?..  .. 43 ..  17.1.  10 2'37

w

Mgr—Vin}:-

 

 

            

  

Mc ,dr'a'p, vållande lli-' annans dad 1 4 5
Mordförsök 2 w 12
_Mannzskördv,nnmmskohazsdel _ _ _ __ _  _ _ _ 3 f5

.fedande. .  ...  ...,... . .......  .  .8_.._... u.. ..10 .  L:s-.::
.Eårfäliå!å€._ .. . .  2
' l 7? 10 6  730

. .. . . . . . l . 2.2 13 .2 .72,
Skidfigméie _  _  7 ?  15
Sgnlrl, uäskrycknmg, "ringksrdld 3 4 32 135

Våldtäk; 1 5 17 49
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Brottstyp fördelat  på kön
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Ovriga broumotf. ex och {raj _ _  1      _.YEQ
Totalt 47 709  1  187
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Stödcentrum för unga tog 2019 emot 181 ärenden vilket är en ökning med 8

ärenden sedan föregående år. Av årets ärenden var 165 brottsoffer, 11 vittnen och 5

anhörig.

Brottstyp fördelat på kön
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Vittnesstödsverksamheten vid Västmanlands tingsrätt har sammanlagt

stöttat  1218  personer  2019 vilket är en minskning med  8  personer sedan föregående

år. Av årets hjälpkontakter var 633 vittnen, 228 målsägande, 281 anhöriga och 76

tilltalade. Vittnesstödjare har utöver det varit närvarande som stöd i rättssalen vid

sammanlagt 11 tingsrättsförhandlingar.



Avslut

Styrelsens tack

Våra stödpersoner och Vittnesstödjare gör tillsammans med våra anställda en

ovärderlig insats för människor i en utsatt och svår situation. Ett stort tack riktas till

dem för deras insatser!

Ett varmt tack även till våra bidragsgivare (se rubrik Ekonomi) som gör det möjligt

för oss att hålla en god kvalitet i vårt huvudsakligen ideella arbete. Vi vill även tacka

våra bidragsgivare Länsförsäkringar Bergslagen, Q-Park Västerås, Västerås tidning

och Magazin24.

Västerås i februari 2020
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