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SALA-HEBY BROTISOFFERJOUR ANSÖKER OM BIDRAG FÖR SIN VERKSAM HET. 

Sala-Heby Brottsofferjour ansöker om bidrag för sin verksamhet med en årlig 
summa på 35 tkr för verksamhetsåren 2013-2017. 

Brottsofferjouren Sala-Heby arbetar enligt gällande regler för brottsofferjourer i 
landet. De stöds av Brottsofferjourens riksförbund och lokalt av ett sextiotal 
medlemmar, av vilka tio är föreningar samt några få sponsorer /gåvor. BOJ 
(Brottsoffer jouren) har en styrelse på fem ledamöter och all verksamhet i styrelsen 
samt i jourens verksamhet är ideell. 

Kontakt med dem som behöver hjälp och stöd får BOJ på olika sätt men framförallt 
via att polisen systematiskt vid sin utredning frågar brottsoffren om de önskar 
kontakt med en stödperson via Brottsofferjouren. Telefonsamtal går till BOJ
telefoncentral, vardagar 8-17 och på övriga tider finns telefonsvarare. Möjlighet till 
tolk finns för brottsoffer. BOJ arbetar ideellt med ersättning endast för direkta 
utlägg. Porton, telefon, hyra av lokal och hembesöksresor samt informationsmaterial 
och utbildningar för att stödpersonerna och styrelsen ska hålla sig uppdaterade är 
av vikt, vilket medför att bidrag behövs för att verksamheten ska fortsätta fungera. 
Brottsofferjourernas Riksförbunds karläggning visar att Sveriges kommuner i 
genomsnitt gav 1,93 kr per invånare, för Sala kommun skulle det motsvara cirka 
14,5 tkr per år. 

Sala-Heby Brottsofferjour har tidigare gratis fått använda lokaler tillhörande 
tingsrätten i Sala. Sedan tingsrätten flyttat har föreningen dock lyckats hitta billiga 
nya lokaler i Sala men har därmed också fått en årlig hyreskostnad på 35 tkr. 

Medel för fortbildning och utbildning av stödpersoner har erhållits av Heby 
kommun. 

BOJ söker ett årligt bidrag för lokalhyran 35 tkr för åren 2013-2017 av Sala 
kommun. 

Förslag till beslut 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att till Sala-Heby Brottsofferjour anslå 35.000 kronor i bidrag till hyra för år 2013, 
att täckas ur eget kapital, samt 

att för år 2014-1217 överlämna frågan till budgetberedning. 

Silvana Enelo-Janssan 
Chef för Medborgarkontoret 



Sala 2012-08-30 

Sala-Heby Brottsofferjours bidragsansökan för verksamhetsåren 2013-2017 

Sala-Heby brottsofferjour önskar göra en bidragsansökan för verksamhetsåren 2013-2017 
med en årlig summa på 35 OOOkr. Då vår verksamhet är lite annorlunda än de flesta andra 
sökande föreningar, den är bl.a. gemensam fllr Heby och Sala kommuner och bedriver 
verksamhet med stor samhällsnytta till fllrdel för Sala kommuns ansvar enligt 
socialtjänstlagen, vill jag skicka med följande: 

Enligt Brottsofferjourernas Riksfllrbunds kartläggning år 2011 har 281 av 290 kommuner 
tillgång till någon av landets l 00 brottsofferjourer, varav Sala-Heby brottsofferjour är en av 
dem. Enligt Socialtjänstlagen (5 kap Il §)ska socialnämnden i varje kommun "verka fllr att 
den som utsatts för brott och dennes närstående f'ar stöd och hjälp". Ofta är stödet som erbjuds 
kommuninvånarna ideellt stöd från den lokala brottsofferjouren. Jourerna gör alltså ett 
samhällsarbete som kommunerna annars hade varit tvungna att svara fllr själva. 
Under år 2011 har 6 aktiva stödpersoner inom BOJ tagit hand om 136 brottsofferärenden i 
Sala och Heby kommuner. 

Information om Sala-Heby brottsofferjour 
Brottsofferjouren Sala-Heby arbetar enligt gällande regler fllr brottsofferjourer i landet. Vi 
stöds av Brottsofferjourens riksfllrbund och lokalt av ett sextiotal medlemmar, av vilka tio är 
föreningar samt några få sponsorer/gåvor. 

BOJ har en styrelse med fem ledamöter och två suppleanter. En av två samordnade 
stödpersoner är adjungerande till styrelsen. I styrelsen finns en ordförande, en vice ordf. och 
en kassör som bara har dessa uppgifter i BOJ. Totalt har jouren idag 10 stödpersoner, varav 
två samordnande stödpersoner som arbetar med brottsofferstödjande verksamhet på ideell 
basis. All verksamhet i styrelsen och i jourens verksamhet är ideell. 

Våra stödpersoner har genomgått en utbildning, prövats och godkänts fllr sina uppdrag, samt 
avlagt tysthetslöfte. De är ändå inte att betrakta som professionella utan arbetar som 
förstående medmärmiska. 

Kontakt med dem, som behöver hjälp och stöd, får vi på olika sätt. För stödpersonernas del 
går det till så att polisen systematiskt vid sin utredning frågar brottsoffren om det önskar 
kontakt med en stödperson via Brottsofferjouren. En av våra samordnare får varje vecka 
aktuella brottsanmälningar och fördelar uppgifterna mellan stödpersonema. Samordnaren 
skickar ett personligt brev till brottsoffret och talar om att en stödperson kommer att ringa upp 
om några dagar. stödpersonen ringer upp och ofta är det väsentligt för den som råkat illa ut på 
grund av andras brott, att ta tala ut och kanske få samtalsstöd, hjälp med försäkringsfrågor, 
kontakt med myndigheter och hjälp att fylla i blanketter mm. 

Telefonsamtal går till BOJ-telefoncentral, vardagar 8-17. Övriga tider finns telefonsvarare. 
Möjlighet till tolk finns fllr brottsoffer. 
BOJ arbetar naturligtvis helt ideellt med ersättning endast för direkta utlägg. Porton, telefon, , 
hyra av lokal och hembesöksresor blir ändå dryga för en liten förening. Föreningen måste 
också räkna med en del kostnader för informationsmaterial samt utbildningskostnader om 



stödpersonerna och styrelsen ska hålla sig uppdaterade och kunna ta emot nya stödpersoner 
och styrelsemedlemmar. 

Brottsofferjourernas RiksfOrhunds kartläggning visar att Sveriges kommuner i genomsnitt gav 
l ,93 kr per invånare, d v s fOr Sala kommun skulle det motsvara cirka 40 500kr per år. 

Beskrivning av ändamålet. 
Ändamålet är i likhet med ändamålet tidigare år, att skapa grundläggande ekonomiska 
fOrutsättningar för stödpersoner att fungera i sitt stödarbete i de två kommunerna. 
Sala-Heby Brottsoffeljour har tidigare gratis fått utnyttjat lokaler tillhörande tingsrätten i 
Sala. Sedan tingsrätten har flyttat har föreningen dock lyckats hitta billiga nya lokaler i 
Sala och har därmed fått en årlig hyreskostnad på 35 004 kr. 
För att ha möjlighet att kunna bedriva BOJs verksamhet med samtalstöd behövs 
ändamålsenliga lokaler och vi hoppas att kommande verksamhetsår 3013-2017 få stöd 
med ett bidrag på 35 000 kronor per år från Sala kommun fOr hyreskostnaden. Medel för 
utbildning/fortbildning av stiidpersoner kommer att sökas av Heby kommun. 

Verksamheten har blivit förändrad då Sala-Heby Brottsofferjour numera verkar inom två 
län, föreningen är representerade i båda länens nätverk. 

Total ansöker Sala-Heby Brottsofferjour 35.000 kronor per år 2013-2017 för att 
verksamheten ska kunna fortgå. 

Övrig information 
• 2012 har föreningen fått "öronmärkta medel", 45 00 kr, från Brottsofferfonden till ett 

informationsprojekt i syfta att få fler medborgare att känna till jouren samt i syfte att finna 
fler stödpersoner och medlemmar. 

• Medskickar diverse rapporter fOr 20 Il. 

Vi kommer gärna till er och berättar om vår verksamhet. 

Bidraget önskas inkomma på vårt postgiro: 422 90 27-0 

Brottsoffeljouren i Sala/Heby, Rådhusgatan 3, 733 30 Sala 
www.sala-heby.boj.se, e-post: info@sala-heby.boj.se, 0224-86440 

Kontaktperson: lngaJill Johansson, Villavägen lO, Saladamm, 733 91 Sala, 070-9571473, 
200johansson@telia.com 
Ordförande: Maria Bergström, Floragatan 39, 733 37, 076-881 08 87, 
maria.a.bergstrom@akademiska.se 
Kassör: Helena Rey Nordström, Magasingatan Il, 733 30 Sala, 070-759 36 36 
belena.rey .nordstrom@sheab.net 

Maria Bergström, ordförande Sala-Heby Brottsofferjour 
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Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren i §ala~Heby 2011 

Under verksamhetsåret har styrelsen haft fOljande ledamöter: 

Ordinarie: 
Carina Schön, ordrorande 
Inga-L iii Johansson 
Lilian Stenbom, sekreterare 
Helena Rey Nordström, kassör 
RolfPersson 
Emma Tigerdahl, vice ordrorande 
Maria Bergström 

Suppleant: 
Karin Hjalmarsson 

Revisor: 
Hans Häljesgård 

Revisors ersättare: 
RuthKallen 

Adjungerad till styrelsen: 
Närpolischefer Sala, Enköping och Tierp 

Styrelsen: 
Under året har styrelsen haft 6 protokollforda möten. 

Årsmöte/medlemsmöte 
Årsmöte hölls den 21 mars 20 Il. 

Medlemsantal: 
Föreningen har totalt 63 medlemmar. I dessa ingår enskilda medlemmar 32, 
familjemedlemmar 21, foreningar och foretag 10, som stöder oss med sitt medlemskap. 

Stödpersonal: 
Antal stödpersoner är l O 
stödpersonerna har träffats lO gånger under året. Deras verksamhet framgär av bilaga l. 
statistik bilaga 2 och bilaga 3 

Samarbete: 
Nätverksträffar har hållits under året. 
Kontakter har forts med polisen for området Sala och kontakter har fOrts med polisen i 
Uppsala län. 
l/Il 
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Aktiviteter: 
stödpersoner har deltagit i diverse utbildningar, konferenser, träffar och studiebesök. 

Händelser: 
Föreningen firade 20 år 20 Il. Se bilaga 4 

Sala-Heby BOJ är SHE AB ambassadörer. Mångaelkunder visar sin uppskattning for 
stödpersonernas arbete genom att kryssa for Sala-Heby BOJ vid avtalsskrivande. 

Ekonomi: 
Föreningens ekonomi har varit ansträngd under året. En forutsättning att foreningen ska bestå, 
är att Sala och Heby kommuner ger årliga bidrag till verksamheten. 
Resultat- och balansräkning foljer nedan. 
If/t 



BrottsofferjollJuren i §ala-JHieby 
Org nr 879500-6322 

Resultaträkning 

Intäkter 
Medlemsavgifter föreningar mm 
Medlemsavgifter privatpersoner 
Erhållna kommunala bidrag 
Övriga erhållna bidrag 
Gåvor 
Övriga intäkter 
Verksamhetsstöd BOJ 
Ränteintäkter 
§:a intäkter 

Kostnader 
Lokalhyra 
skattefria bilersättningar 
Kurskostnader 
Föreläsningar/utåtriktade aktiviteter 
Övr personalkostnader 
Övriga främmande tjänster 
Förbrukningsinventarier 
Kontorsmaterial 
Telefon och porto 
Möteskostnader 
Försäkring lokal 
Medlemsavgifter 
Di v övriga kostnader 
Kostnader p-giro 
S:a kostnader 

ÅRETSRE§ULTAT 
lllt 

2011-01-01 
2011-12-31 

2200,00 
5875,00 

0,00 
0,00 

5151,00 
9400,00 

30000,00 
1121,01 

53747,01 

35004,00 
388,50 

1965,00 
0,00 

98,00 
0,00 

965,00 
3437,00 
4912,00 
367,00 

1400,00 
1000,00 

28,00 
1135,50 

50700,00 

3047,01 
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2010-01-01 
2010-12-31 

2200,00 
5225,00 

0,00 
0,00 

5238,50 
0,00 

30000,00 
311,89 

42975,39 

35004,00 
573,50 

5700,00 
23959,00 

45,00 
3700,00 

0,00 
1233,00 
4727,00 
2059,05 

0,00 
1000,00 

0,00 
1129,50 

79130,05 

-36154,66 



Brottsofferjouren ii Sala-Heby 
Org nr 879500-6322 

Balansräkning 

Tillgångar 
Förutbetalda hyreskostnader 
Kassa 
Nordea p-giro 
Nordea avkastningskonto 
S:a tillgångar 

Skulder och eget kapital 
Leverantörsskulder 
Eget kapital 
S:a skulder och eget kapital 

Sala 2012-02-20 

Carina Schön 
Ordf 

Helena Rey Nordström 
Kassör 

Maria Bergström 

Emma Tigerdahl 
Vice ordf 

Lilian stenbom 
sekreterare 

Min revisionsberättelse har avgivits 2012-02-20 

lt ttr~ . ' dl' a.-~. ·~ 
Hans Häljesg d 
Godkänd revisor 

2011-12-31 

8751,00 
1935,50 

19506,89 
52819,21 
83012,60 

0,00 
83012,60 
83012,60 
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2010-12-31 

8751,00 
1028,50 

18487,89 
51698,20 
79965,59 

0,00 
79965,59 
79965,59 

Rolf Persson 
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HäUesgård 

Revision AB 

Revisionsberättelse 

Till fåreningsstämman i foreningen BROTTSOFFTERJOUREN I SALA-HEBY, org nr 
879500-6322 

Rapport om årsredovisningen 

Jag har reviderat årsredovisningen får foreningen BROTTSOFFTERJOUREN I SALA
HEBY for år 2011. 

Styrelsens ansvar för årsredovisningen 

Det är styrelsen som har ansvaret for att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen och for den interna kontroll som styrelsen bedömer är 
nödvändig for att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört 
revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa 
standarder kräver att jag foljer yrkesetiska krav samt planerar och utfor revisionen for att 
uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan 
information i årsredovisningen. Revisorn våljer vilka åtgärder som ska utforas, bland annat 
genom att bedöma riskerna for väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den 
interna kontrollen som är relevanta for hur foreningen upprättar årsredovisningen for att ge en 
rättvisande bild i syfte att utforrna granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i foreningens 
interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattoingar i 
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. 

J ag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund 
for mina uttalanden. 

Uttalanden 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av foreningens finansiella ställning per 
den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat for året enligt årsredovisnings lagen. 
Förvaltningsberättelsen är forenlig med årsredovisningens övriga delar. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra fårfattningar samt stadgar 

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även reviderat styrelsens förvaltning för 
fåreningen BROTTSOFFTERJOUREN I SALA-HEBY för år 2011. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret får förvaltningen. 

Revisorns ansvar 

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förvaltningen på grundval av min 
revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag får mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av 
årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och forhållanden i foreningen för att 
kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till 
försummelse som kan foranleda ersättningsskyldighet. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund 
för mitt uttalande. 

Uttalande 

Jag tillstyrker att fåreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet får 
räkenskapsåret. 

Sala den 20 februari 2012 

'a;ml~ 
Godkänd revisor 


