VERKSAMHETSPLAN 2018
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 Brottsofferjouren Sverige, 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 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 heltid
samt volontärer.
Vår förening har 14 vittnesstöd, 8 stödpersoner samt 4 språkvolontärer, som behärskar sammanlagt
8 språk. Samtliga har gått den utbildning som krävs för att bli certifierad som volontär inom jouren.
Är kontoret stängt ska verksamhetsledaren ställa telefonen till Brottsofferjouren Sveriges
telefoncentral.

Stödåtgärder
Brottsofferjourens huvuduppgift är att stödja brottsutsatta, anhöriga samt vittnen.
När det gäller att stödja brottsoffer skall detta ske dels genom att Brottsofferjouren Växjö är

lättillgänglig för de brottsoffer som önskar någon att tala med, samt att ta kontakt med de som
önskat stöd då polisen vid anmälningstillfället ställer frågan.
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
samt målsäganden på plats, finns det också ett vittnesstöd.

Mål
Växjö Brottsofferjour inriktas på att uppfylla Brottsofferjourens Sveriges uppsatta mål.
I vår lokala jour är målet att följa det arbetet samt våra egna mål enligt följande:
Mål 2018

1)
2)
3)
4)

Utveckla Marknadsföringen av Brottsofferjouren Växjös varumärke och verksamhet
Fortsatt Information/föreläsningar , både internt samt externt
Bibehålla samarbetet med de nätverk som berör vår verksamhet
Att vi har en god och säker arbetsmiljö för anställd och volontärer, samt handledning till de
ideella.
5) Att traditionella Trivselaktiviteter genomförs 2018

AKTIVITETER UNDER 2018
1. När det gäller marknadsföring är vår strävan att Brottsofferjouren Växjö ska bli mer
allmänt känd. Detta kommer vi göra genom att fortsätta vårt arbete med att marknadsföra
oss via föreläsningar, samt media i våra kommuner.
2. Våra visitkort, foldrar samt Brottsoffertidningen finns på biblioteken i våra kommuner.
3. Fortsätta samarbete med nätverk, och träffa dessa under 2018 för att reflektera och
diskutera hur vi på bästa sätt kan utveckla vårt samarbete.
4. Vittnesstöd samt stödpersoner kommer även fortsättningsvis under 2018 få
handledningstillfällen i grupp, samt föreläsningar relevanta till det ideella arbete de
genomför minst en gång per termin.
Handlingsplan ska tas fram för arbetsmiljöarbetet inom jouren utifrån arbetsmiljölagen och
dess föreskrifter.
5. Fasta aktiviteter som kommer genomföras även 2018 är Internationella Brottsofferdagen,
Pride samt Glöggmingel på jourens kontor.
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