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Styrelsen har under året utgjorts av: 
 

Hans Larsson  Ordförande 
Markus Larsson  Sekreterare 
Lennart Berle  Kassör 
Kaveh Mafi   Ledamot 
Anna Åstrand  Ledamot 
Erik Nyström  Suppleant 

 
 
Revisorer har varit: 
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Valberedningen har bestått av: 
 

Lilian Svensson      
  
  
Antalet medlemmar var vid verksamhetsårets slut 25 hushåll. 
 
Medlemsavgiften är 100 kronor per hushåll.  
 
Föreningens årsmöte ägde rum den 12 mars i Vuxenskolans lokaler. 
 
Styrelsen har under året haft 5 protokollförda möten. Med stödpersonerna har inga enskilda 
träffar hållits. Vi erbjuder våra stödpersoner föreläsningar regelbundet då vi får inbjudningar. 
Tillsammans med styrelsen avslutades året den 5 december med gemensam måltid på 
Townhouse 9 personer deltog. 2019 var det förbundsstämma i Solna och 3 av styrelsen deltog.  
 
Föreningen har under 2019 Lizette Andersson på 50% som samordnare för 
vittnesstödsverksamheten. Under året har samordnare deltagit i nätverk med Västra Götalands 
brottsofferjourer. 2 tillfällen med anställda samordnare och vid 2 tillfällen anställda samt ideellt 
arbetande samordnare. Här utbyts erfarenheter om hur vi arbetar i våra jourer. Detta nätverk 
fungerar bra och vi besöker varandras orter för att se hur vi har det. Har deltagit på den årliga 
samordnarkonferensen som Brottsoffermyndigheten erbjuder.  
 
 
 
 



 

  2 ( 3 ) 

 
 
 
 
 

 
 
För brottsoffer har 7 stödpersoner/vittnesstöd varit aktiva under året. Tillsammans har de under 
året handlagt 614 ärenden, 343 var kvinnor och 271 män.  
393 ärenden härstammade från Borås, 18 från Bollebygd, 85 från Mark, 33 från Svenljunga,  
21 från Tranemo och 40 från Ulricehamn. Resterande 24 kom från andra kommuner. För mer 
detaljerad information kan man gå in på vår hemsida. https://boras-sjuharad.boj.se/ 
 
Bland ärendena finns framför allt misshandel, olaga hot och ofredande.  
 
Under verksamhetsåret har stöd och samtal skett med vittnen, målsägande och anhöriga. 
Föreningen arbetar på det sättet att vittnesstöd ställer upp vid i förväg anmält behov. 
 
Vår telefon 033-101105 är kopplad till Riksförbundets telefoncentral, 0200-21 20 19, där man 
svarar dagtid under vardagar. Via telefoncentralen kan man få kontakt med volontärer som talar 
ett flertal andra språk. Alla ärenden från T.C. och polis går till vår mailadress och förmedlas 
sedan vidare till berörda stödpersoner via den mailadress som de har fått som tillhör den domän 
som Brottsofferjouren hänvisar till. Vi har bytt kontor och kommer att vara bemannade på 
måndagar. Adressen är fortfarande densamma. 
 
Under året har vi haft 2 grundutbildningar av brottsofferstödjare och vittnesstöd. Varav den 
sista utbildningen blir klar i början av 2020. Vi har tänkt om när det gäller upplägget av 
utbildningen och erbjuder numera ett veckoslut där vi utbildar i teoretiskt med det nya digitala 
materialet som man från förbundet tagit fram och sedan vid 2 tillfällen gör vi ett besök hos 
Borås Tingsrätt och vid 2: dra tillfället bjuder vi in polis och målsägandebiträde. Detta har visat 
sig fungera bra och blivit uppskattat bland deltagarna. 
 
Under året uppmärksammades brottsofferdagen den 22 februari med arrangemang den 21-22 
februari i Lönnen, i samarbete med kommunen och ett antal övriga frivilligorganisationer. 
Dessa dagar föll väl ut och besöktes av ca 150 unika deltagare. Samverkan fortsätter i 
Nätverket för Brottsofferstödjande verksamhet i Borås där åtta organisationer/kommunala 
organ ingår. Under ett antal sammanträden har planering gjorts och en ansökan till 
Brottsoffermyndigheten om projektstöd för en ny insats vid brottsofferdagar i februari 2020. 
 
I år beslöt vi att vi kommer att bidra med en ekonomisk ersättning i samverkan med SV Sjuhärad 
att uppmärksamma brottsoffer med olika föreläsningar i de 6 kommuner som vi verkar i. 
 
Vi har deltagit i alla sammankomster som anordnats av Borås Stad Överenskommelsen samt att 
vi deltagit i de träffar som anordnas för oss föreningar som tillhör de sociala föreningarna. 
 
Föreläsningar i olika föreningar har genomförts av Hans Larsson i olika sammanhang, skolor, 
pensionärsföreningar och andra som varit intresserade av vår verksamhet. 
 
I november 2019 genomfördes Länsföreningens sista vidareutbildning för våra stödpersoner. 
Då man inte kan få ihop en regional styrelse för denna förening så kommer den att upphöra. I 
framtiden kommer vi i ett nätverk arbeta med att skapa dessa utbildningar i Västra Götaland i 
samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan regionalt. Utbildningen inför 2020 kommer 
följande jourer att arbeta med att sammanställa vidareutbildning för VG jourer: 
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- Stor Göteborg 
- Östra Skaraborg 
- Bohus-Norra Älvsborg 
- Borås/Sjuhärad 

 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
 
Föreningen finns med i de föreningsregister som förs i Borås och Marks kommuner och vilka 
kan nås via Internet.  
 
Under året har sedvanliga bidrag lämnats från Brottsoffermyndigheten och Borås stad. Det har 
fattats ett beslut i Marks kommun att man under 3 år ska lämna bidrag till oss. Från 
Brottsoffermyndigheten fick vi ansökta medel till vittnestödsamordnare, 
stödpersons/vittnestödsutbildningar och till föreläsarna i samband med vår föreläsning i Borås 
gällande brottsofferdagen. 
 
Samarbetet mellan brottsofferjouren och Borås tingsrätt, åklagarkammaren samt den lokala 
polisen har fungerat mycket bra under året. Man har nu iordningställt ett nytt rum till 
vittnesstödsverksamheten och togs i bruk i år. Vi har varit närvarande med ca 100 timmar i 
olika rättegångar. I år var vi behjälpliga med den stora rättegång som var angående 
Bussolyckan i Sveg. Vi samlade vid 2 tillfälle föräldrar och ungdomar i Mark för en 
information inför förhandlingar samt att vi deltog på samtliga förhandlingar i Tingsrätten. Detta 
blev väldig uppskatta både från brottsoffren och deras föräldrar samt att vi hade gott arbete med 
tingsrätten i Borås. 
 
Under verksamhetsåret har tyvärr vår kassör Lennart Berle, som i många år varit aktiv i vår 
förening avlidit och hedrades vid sin begravning. 
 
Föreningen framför sitt varma tack till sina bidragsgivare och stödpersoner. Ett varmt tack 
riktas även till polis och åklagare för det stöd de lämnat vår verksamhet och därmed 
brottsoffren. 
 
 
 
Borås den 25 februari 2019.  
 
 
 
Hans Larsson Lennart Berle  Markus Larson 
 
 
 
 
Anna Åstrand Kaveh Mafi 


