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KOMMUNSTYRELSEN 

Brottsofferjouren 
Brottsofferjouren Sverige är en ideell organisation som finns över hela landet och 
som arbetar för att alla brottsdrabbade skall få det stöd som de har rätt till. 

Den som är direkt brottsdrabbad (målsägande), vittne till brott, anhörig till någon 
av dessa grupper eller anhörig till gärningspersonen kan vända sig till 
brottsofferjouren för att få medmänskligt stöd och praktisk information kring tex 
försäkringsfrågor och rättsprocessen. 

Brottsofferjourens hjälp är kostnadsfri, alla har avgett tystnadslöfte och inga 
journaler förs. 

Brottsofferjouren Sala- Heby är den lokala verksamheten inom Brottsofferjouren 
Sverige. 

Som ett led i att effektivisera arbetet kommer man under 2016 att sträva efter 
att gå samman med andra jourer i närområdet. Detta för att uppnå 
samverkansfördelar och fortsätta vara kostnadseffektiva. 

Brottsofferjouren Sala-Heby har sökt ekonomiskt bidrag med 2 

kr/kommuninvånare för 2016 för sitt arbete med människor som av olika 
anledningar hamnat i nöd och är i behov av stöd. 

Verksamheten bygger på frivilligt volontärsarbete men man har också utgifter för 
verksamhetslokal, administration samt för att utveckla, underhålla och stå för ett 
seriöst och professionellt utförande av tjänsterna. 

Brottsofferjouren Sala-Heby lyfter också behovet av en långsiktighet i relationen 
med kommunen för att skapa trygghet för såväl Sala kommun som för 
Brottsofferjouren. Man pekar särskilt på möjligheten att få en diskussion om ett 
längre avtal i form av tex en IOP-överenskommelse (ldeburet Offentligt 
Partnerskap). 

ldeburet offentligt partnerskap, IOP 

Just nu ökar intresset markant för samverkansformen ideburet offentligt 
partnerskap inom flera olika verksamhetsområden; ungdomsverksamhet, 
äldreomsorg, kvinnojourer, språkträning, fortbildning, traumabehandling för 
tortyroffer, brottsofferjourer, kontaktskapande för nyanlända, stöd till EU
migranter med mera. ldeburna organisationer och kommuner/ 
landsting/regioner prövar nu detta på fler och fler platser. Partnerskapet 
används istället för den mer traditionella formen med upphandling. Många ser 



Kommunstyrelsen 

ldeburet offentligt partnerskap, IOP som en del i en större samhällsomvandling 
där de ideburna organisationernas resurser tas tillvara på ett bättre sätt. 

I de utredningar som gjorts om ldeburet offentligt partnerskap, IOP pekar man 
på att IOP bör tillämpas när verksamheten bidrar till lokal utveckling och 
delaktighet i samhället. En viktig del är också att varken den offentliga 
organisationen eller den ideburna organisationen vill göra den ideburna 
organisationen till underleverantör, utan i stället vara en fortsatt fri och 
självständig aktör. 

IOP ska inte förväxlas med begreppet Public Private Partnerships som är reglerat 
och beprövat som en marknadsbaserad lösning. IOP ska heller inte förväxlas med 
de mer generella och multilaterala överenskommelserna som har skapats under 
de senare åren för att forma relationen mellan det offentliga och ideburna 
sektorn, Lokal överenskommelse (LÖK). ldeburet Offentligt Partnerskap, IOP 
ingås oftast mellan en offentlig enhet och en eller möjligen några ideburna 
organisationer och fokuserar på en specifik verksamhet. 

Med hänvisning till ovanstående hemställer jag att kommunstyrelsen beslutar 

att anslå 44 218 kr till Brottsofferjouren Sala - Heby som verksamhetsbidrag för 
2016 att anvisas ur eget kapital samt 

att uppdra till kommunchef Jenny Nolhage 

att initiera en överläggning med Brottsofferjouren Sala -Heby i syfte att skapa 
förutsättningar för ett långsiktigt samarbete i form av ett ldeburet Offentligt 
Partnerskap, IOP . 

Carola Gunnarsson ( C) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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.Äskande av verksamhetsbidrag för 2016 från Sala kommun. 

Brottsofferjouren i Sala-Heby har under tidigare år ansökt om ekonomiskt bidrag för 
vårt arbete med människor som av olika anledningar hamnat i nöd och är i behov av vårt stöd. 

Historiskt sett har det visat sig att, till och från, det varit svårt för kommunen att bistå med 
ekonomiska medel. Det är dock min förhoppning att Sala kommun ser fördelen med vår närvaro 
och att det i en förlängning och på fler sätt bör kunna ses som en investering att ha oss som en 
aktiv och pålitlig aktör. 

Det vore även önskvärt att få till en långsiktighet i vår relation för att på så sätt skapa en 
trygghet för Sala kommun såväl som för oss. 

Vi skulle värdesätta att få en diskussion om ett längre avtal i form av tex en IOP
överenskommelse ((Jdeburet Offentligt Partnerskap). Jag bifogar en förklarande skrift om detta. 

Vår verksamhet bygger i stort på det civila samhällets frivilliga volontärsarbete, men för att 
kunna stå för hyreskostnad för verksamhetslokal, administrera, utveckla, underhålla och stå för 
ett seriöst och professionellt utförande av dessa tjänster nödgas vi äska om ett mindre 
ekonomiskt bidrag för detta. 

Syftet med detta är att kommunen och dess invånare skall kunna förlita sig på att vårt utlovade 
stöd lever upp till sitt löfte och att kunna vara ett komplement/alternativ till Socialkontorets 
.arbete. 

Som ett led i en effektivisering av vårt arbete så kommer vi under innevarande år sträva till att 
gå samman med andra jourer I_ vårt närområde. På så sätt kommer vi kunna uppnå 
samverkansfördelar och på så sätt fortsätta vara kostnadseffektiva. 

För att uppnå kostnadstäckning så är vårt äskande för 2016 SEK 44 134. 

Brottsofferjouren är en ideell organisation som finns över hela landet och som arbetar för att alla 
brottsdrabbade skall få det stöd som de har rätt till. 

Den som är direkt brottsdrabbad (mälsägande), vittne till ett brott, anhörig till någon I dessa grupper 
eller anhörig till en gärningsperson kan vända sig till oss för att få medmänskllgt stöd. Vi kan lyssna 
till personensberättelse kring brottet och prata om de tankar och känslor som dykt upp på grund av det 
individen utsatts för. Vi kan också ge praktisk information kring t.ex. försäkringsfrågor och frågor som 
rör rättsprocessen. 

Vår hjälp är kostnadsfri, vi har alla avgett tystnadsllJfte och vi för Inga journaler. 

Brottsofferjouren Sala-Heby är den lokala verksamheten inom Brottsofferjouren Sverige som finns 
till för person som bor I Heby kommun. 

För mer information besök vår hemsida: safa-heby.boi.se. eller kontakta oss direkt: 0224-864 40. 

Tefefon: 08-591 272 00 (vardagar mellan kl. 09.00 och 16.00) E-post: info@sala-heby.boj.se 
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VERKSAMHETSPLAN FÖR 2016 

BOJ Sala-Heby skall under verksamhetsåret 2016, förutom det givna arbetet med brottsoffer, 
deras anhöriga och vittnen, speciellt fokusera sig på följande områden. 

Samarbete/samverkan/sammanslagning med annan jonr: 

Styrelsen skall aktivt samarbeta och samverka inför sammanslagning med andra jourer i 
Västmanlands län, för att på så sätt uppnå fördelaktiga effekter såväl praktiska som 
ekonomiska. 

Kommuner och Sponsorer: 

Styrelsen skall verka för att öka forståelsen utifrån den samhällsnytta vi utför, hos 
bidragsgivande parter, såsom kommuner och presumtiva sponsorer. 
Styrelsen skall verka fi\r att verksamhetens ekonomi forstärks. 
Styrelsen skall verka för att få till tecknande av IOP-avtal med berörda kommuner. 

Marknadskommunikation: 

Kommunikationer med samarbetspartners, kommuner, myndigheter, sponsorer och övriga 
organisationer, skall under 2016 förstärkas med ett effektivare proaktivt arbetssätt. 
Nyttjande och vidareutveckling av befintliga IT-hjälpmedel och säkerhetsrutiner, skall 
kontinuerligt foljas upp. 

Kansli/Personal 

Följa upp och vidareutveckla jourens tillgänglighet. 
Genomfora behövlig kompetensutveckling for jourens personal. 

Verksamheten i övrigt: 

Vidareutveckla verksamheten i BOJ Sala-Heby, såväl internt som gentemot befintliga och 
presumtiva samarbetspartners och/eller inom nya verksamhetsområden. 

Sala 2016-02-10 

Maria Westman 
Ordtlirando 


