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Brottsofferjouren [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 deti 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 långsiktigheti vår relation för att på så sätt skapa en
trygghet för Sala kommun såväl som för oss. Som vi nämnde redan förra året, så skulle vi
värdesätta att få en diskussion om ett längre avtal i form av t ex en IUP-överenskommelse
((Idéburet Offentligt Partnerskap).

Vår verksamhet bygger i stort på det civila samhällets frivilliga volontärsarbete, men för att
kunna stå för kostnader för verksamhetslokal, administrera, utveckla, underhålla samt bidra till
löner för anställda (vars kompetens kommer att gynna lokala jourverksamheten) i
Brottsofferjouren Västmanland, äskar jag härmed nedanstående summa .

Som ett led i en effektivisering av vårt arbete så kommer vi under innevarande år att ingå i
Brottsofferjouren Västmanland. På så sätt kommer vi kunna uppnå samverkansfördelar så som
exempelvis gemensamma utbildning- och fortbildningar, och på så sätt fortsätta vara
kostnadseffektiva.

För a t uppnå kostnadstâckning så är vårt äskande för 2017 SEK44 612.

Maria Westman

Ordförande Brottsofferjouren Sala-Heby

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 (måisägande), vittne tiilett brott, anhörig tili någon i dessa grupper
eller anhörig tillen gärningsperson kan vände sig tilloss för att lá medmänskligt stöd. Vikan lyssna
tiilpersonensberätteise kring brottet och prata om de tankar och känslor som dykt upp på grund av det
individen utsatts för. Vikan också ge praktisk information kring tex. försäkringsfrågor och frågor som
rör rättspro ce ssen.

Vår hjälp är kostnadsfri, vi har alla evgett tystnadslöfte och vi för inga journaler.

Brottsofferjouren Sala-Heby är den lokala verksamheten inom Brottsofferjouren Sverige som finns
tillför personer som bor i Heby kommun.

För mer information besök vår hemsida: saia-hebigboi. se. eller kontakta oss direkt: 0224-864 40.

Telefon: 08-591 272 00 (vardagar mellan kl. 09.00 och 16.00) E-post: info@saia-heby.boj.se


