Brottsofferjouren i Borås/Sjuhärad
Göteborgsvägen 10
504 35 BORÅS

Verksamhetsberättelse
2018
Styrelsen har under året utgjorts av:
Hans Larsson
Markus Larsson
Lennart Berle
Kaveh Mafi
Anna Åstrand
Ingemar Rosberg

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Suppleant

Revisorer har varit:
Rebecca Philipson

Folke Wårdell, suppleant

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 13 mars i Vuxenskolans lokaler.
Styrelsen har under året haft 6 protokollförda möten. Med stödpersonerna har hållits träffar vid
4 tillfällen och tillsammans med styrelsen avslutades året den 12 december med gemensam
måltid på EFES Turkisk Restaurang, 9 deltagare.
Föreningen har under 2018 anställt Lizette Andersson på 50% som samordnare för
vittnesstödsverksamheten from august.
För brottsoffer har 10 stödpersoner/vittnesstöd varit aktiva under året. Tillsammans har de
under året handlagt 512 ärenden, 317 var kvinnor och 195 män.
300 ärenden härstammade från Borås, 21 från Bollebygd, 77 från Mark, 35 från Svenljunga,
23 från Tranemo och 35 från Ulricehamn. Resterande 21 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.
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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.
Under året har vi haft 1 grundutbildning av brottsofferstödjare och vittnesstöd.
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 158 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 2019.
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 2018 genomfördes Länsföreningens 2 dagars vidareutbildning för våra
stödpersoner. Vi hade från våran jour 6 deltagare. Totalt var det 70 deltagare på utbildningen
och var mycket trevlig och väl genomförd.
-o-o-o-o-o-o-o-o-oFöreningen 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, båda
med viss höjning. Under 2018 sökte vi bidrag i samtliga kommuner vi verkar i. De som betalat
är Borås Stad och Ulricehamns Kommun. Bollebygd svarade att de själva tar hand om sina
brottsoffer resterande kommuner har ej givit något svar på vår ansökan.
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 kommer att tas i bruk i början på 2019.
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.
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Borås den 25 februari 2019.

Hans Larsson

Lennart Berle

Anna Åstrand

Kaveh Mafi

Markus Larson

