VERKSAMHETSPLAN 2016
BROTTSOFFERJOUREN I VÄXJÖ

Uppdrag
Brottsofferjouren i Växjö omfattar de 5 kommunerna Växjö, Alvesta, Lessebo, Tingsryd och
Uppvidinge med sammanlagt cirka 140 000 invånare. Brottsofferjouren i Växjö är en ideell förening
som är medlem i Brottsofferjourernas Riksförbund, och följer de riktlinjer som utformats.
Brottsofferjouren i Växjö är religiöst och partipolitiskt obunden.
Den övergripande målsättningen är att inom jourens område kunna vara en god hjälp åt och ett gott
stöd för brottsutsatta, vittnen i tingsrätten samt anhöriga. Jouren hjälper även till då målsägande har
rätt till brottsskadeersättning.
De brottsofferjourer som är anslutna till Brottsofferjouren Sverige erbjuder stöd till alla brottsutsatta.
Enligt socialtjänstlagen (5 kap 11 §) ska socialnämnden i varje kommun ”verka för att den som utsatts
för brott och dennes närstående får stöd och hjälp”. Sedan 16 november gäller också EUs
brottsofferdirektiv med minimiregler kring stödet till brottsutsatta. Brottsofferjourerna utför ett
mycket viktigt samhällsarbete som kommunerna annars hade varit tvungna att svara för själva.
Om ett brottsoffer så önskar skall stöd också ges vid medling. Kunskap om brottsoffers och vittnens
situation skall spridas och upprätthållas, samt arbetet med att förebygga brott ska stödjas.

Verksamhetsbeskrivning
Brottsofferjouren Växjö leds av en ideell styrelse. Jouren har en anställd verksamhetsledare på 75 %
samt volontärer.
Vår förening räknar med att ha 17 vittnesstöd, 10 stödpersoner samt 6 språkvolontärer, som
behärskar sammanlagt 12 språk, under 2016. Samtliga volontärer har gått den utbildning som krävs
för att bli certifierad som volontär inom jouren.
Är kontoret stängt ska verksamhetsledaren ställa telefonen till Riksförbundets telefoncentral så den
brottsutsatte får stöd och hjälp.

Verksamhetsbidrag
Region Kronoberg, samt samtliga fem kommuner som tillhör Brottsofferjouren Växjö, kommer 2016
att ge jouren bidrag på 2 kr/invånare. Projektbidrag kan därutöver sökas hos Brottsoffermyndigheten
vilket föreningen gör vid två tillfällen varje år. Jouren försöker även hitta andra finansieringskällor
(socialstyrelsen, stiftelser etc.)
Jouren får även ekonomiskt tillskott genom bidrag från Brottsoffermyndigheten, sponsorer,
medlemsavgifter, kollekt och gåvor.
I dag är det genomsnittliga bidraget som Sveriges kommuner ger till de olika jourerna 2,51

kr/invånare. Förslag på att lokala jourer bör eftersträva ett 3-årsavtal med kommunerna, eller ett så
kallat IOP-avtal (Idéburet offentligt partnerskap).
Riksförbundets rekommendationer för kommunernas bidrag är för närvarande 6 kr/invånare.

Stödåtgärder
Brottsofferjourens huvuduppgift är att stödja brottsutsatta, närstående samt vittnen.
När det gäller att stödja brottsoffer skall detta ske dels genom att Brottsofferjouren är lättillgänglig
för de brottsoffer som önskar någon att tala med, dels genom att jouren aktivt tar kontakt med
enskilda personer som drabbats av brott och erbjuder stöd.
Stödpersoner samt verksamhetsledare har möjlighet att skyndsamt ringa upp, eller boka in en tid för
den som behöver och önskar vårt stöd.
När det gäller att stödja brottsoffer och vittnen vid domstolsförhandlingar finns vittnesstöd på plats i
Växjö Tingsrätt på tider som bestäms efter samråd med tingsrätten. Alla dagar då de det finns vittnen
på plats, finns det också ett vittnesstöd.

Mål
Växjö Brottsofferjour ska inriktas på att uppfylla de verksamhetsmål som Riksförbundet har. Det kan
exempelvis vara deras arbete med att stärka det brottsofferstödjande arbetet i landet.
I vår lokala jour försöker vi följa det arbete.
Vi har en önskan om att följande mål uppnås under 2016:
1) Språkvolontärer. Jouren har under 2015 utbildat sex språkvolontärer för att utveckla stödet
till kommunernas brottsutsatta samt anhöriga. Under 2016 kommer dessa ideella stödja och
hjälpa de med bristfälligt språk på svenska. Detta är en viktig utveckling av jouren då vi på ett
bättre kvalitativt sätt kan utveckla ett mer jämlikt bemötande av våra invånare.
Språkvolontärerna kommer att vara behjälpliga även till Kvinnojouren Blenda, samt
Brottsofferjourens riksförbund som har ”Språk på annat språk” med 30 olika språk.
Språkvolontärerna kommer vara ett komplement till Riksförbundet Brottsofferjouren
Sveriges telefoncentral när de behöver förmedla ett ärende.
2) Marknadsföring. När det gäller marknadsföring är vår strävan att varumärket och
föreningens målsättningar ska bli mer allmänt kända, inte minst i Alvesta, Uppvidinge,
Tingsryd och Lessebo kommun.
3) Information. Folder har tagits fram under 2015, och vi kommer sprida dessa i samtliga
kommuner under 2016. Detsamma gäller de ”visitkort” som finns om Brottsofferjouren.

4) Nätverk, samarbete. Jouren har ett nätverk som tenderar öka på ett mycket positivt sätt. Vi
har under 2015 fasta föreläsningar/informationstillfällen och som kommer ske under hela
2016. Det är på socionomprogrammet på Linnéuniversitetet, polisaspiranter som besöker
jouren samt vittnesstödsverksamheten, Medborgarkontoret på Araby, samt Hermods både i
Växjö, Tingsryd och Lessebo. Dialog med lärare på Socionomprogrammet har förts, och
jouren kommer finnas till förfogande för de studenter som vill ha några dagars fältstudie hos
oss.
Jouren kommer även fortsättningsvis åka ut och föreläsa för de verksamheter, föreningar
eller andra som önskar få ta del av det vi gör. Föreningen har en informationsgrupp som
består av verksamhetsledaren, vittnesstöd samt stödpersoner.
5) Samverkan med Polisen. Polismyndigheten är inne i en stor omorganisation. Detta har
medfört stora konsekvenser för brottsofferjourerna i landet. Vi får in betydligt färre ärenden
på grund av denna organisatoriska förändring.
Vår önskan är under 2016 att träffa yttre befäl samt chefer hos polisen och berätta hur viktigt
vårt arbete är. Dock märker vi en tendens att brottsutsatta i större utsträckning ringer direkt
till kontoret, och vi hoppas detta fortsätter att utvecklas.
6) Samverkan med Familjefrid. Familjefrid som träffar många som råkat ut för våld i nära
relationer ser en positiv utvecklingsmöjlighet för vårt redan fina samarbete. De brottsutsatta
som kommer till Familjefrid är många gånger oroliga över kommande rättegång. Vår
gemensamma önskan är ett samarbete där en våldsutsatt får träffa ett vittnesstöd i god tid
innan. Exempelvis kan vittnesstödet komma till Familjefrid där målsägande känner sig trygg.
7) Möte med kommunernas ledning. Styrelsen önskar kunna träffa kommunstyrelserna i
respektive kommun, och även olika chefsgrupper, för att presentera och förankra
Brottsofferjourens viktiga arbete och för att ta upp möjligheten av treåriga avtal.

UTBILDNING/INFORMATION OM BROTTSOFFERJOUREN
Vidareutbildning för anställd personal samt för våra stödpersoner och vittnesstöd, ska också äga rum
under året. Detta kan ske genom att extern föreläsare anlitas eller genom studiebesök eller
studieresa. Samverkan med andra jourer kan i dessa fall vara en fördel, företrädesvis med jourerna i
Älmhult, Sunnerbo och angränsande län.
Information om Brottsofferjouren ges vid besök på kontoret av studiegrupper (t ex från
Polishögskolan) m fl., dels inför skolklasser och vid andra studiebesök på Växjö Tingsrätt, dels i skolor,
på arbetsplatser och hos olika föreningar och företag m fl. Brottsofferjouren har en
informationsgrupp som består av vittnesstöd samt stödpersoner.

AKTIVITETER UNDER 2016:
I januari kommer Brottsofferjouren tillsammans med Kvinnojouren Blenda, Länsstyrelsen samt Rädda
Barnen bjuda in till filmvisning i samtliga kommuner i länet. Det är en dokumentär ”My life my
lesson” som ideella organisationers Riksförbund utformat tillsammans. Inbjudningar sker till nätverk
som möter våld i nära relationer, samt barn som påverkas av våldet som sker i hemmet.
Vi kommer som vanligt att högtidlighålla den Internationella Brottsofferdagen. Det sker genom en
sammankomst söndagen den 21 februari Växjö Domkyrka.
I maj kommer Jonas Trolle och föreläser för oss om ”Kapten Klänning”, och berättar hur han arbetade
som förundersökningsledare i detta stora brottsmål.
Under 2016 kommer Brottsofferjouren anordna ett nätverkstillfälle då samtliga jourer i Blekinge och
Småland träffas för att ta del av varandras arbete. Representant från vårt Riksförbund bjuds in.
Att öka kunskapen och engagemanget hos stödpersoner samt vittnesstöd genom att bjuda in
relevanta föreläsare och interna träffar för att gemensamt bidra till jourens utveckling.
Varje år har vi även glöggmingel på kontoret för att runda av året, tacka alla som ställer upp och
träffas.

SAMARBETSPARTNERS
Viktiga samarbetspartners är Polismyndigheten i Kronobergs län och Växjö Tingsrätt. Vi har även ett
gott samarbete med övriga jourer i länet och andra närliggande Brottsofferjourer. Kvinnojouren
Blenda i Växjö, Familjefrid, medborgarkontoret samt länsstyrelsen är ytterligare nätverk som vi har
regelbundna kontakter med.

Växjö den 27 januari 2015
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