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Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren 
Borås/Sjuhärad verksamhetsåret 2021 
 
Om föreningen 
Brottsofferjouren i Borås/Sjuhärad bedriver verksamhet i 
kommunerna Borås, Ulricehamn, Tranemo, Svenljunga, Mark och 
Bollebygd. Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden och har 
som som huvudändamål att ge stöd, information och praktisk 
vägledning till brottsoffer, anhöriga och vittnen. Verksamheten 
bedrivs i enlighet med värdegrund, föreningsstadgar, minimikrav, 
policies, riktlinjer och övriga gemensamma styrdokument för 
medlemsföreningar i Brottsofferjouren Sverige. Antal medlemmar i 
föreningen har under året varit 62 st. 
 
Verksamhetsberättelsen är en dokumentation och avstämning av de 
aktivitetsmål föreningen beskrivit i gällande verksamhetsplan.  
 
Medlemskap i andra föreningar 
Föreningen är medlem i Brottsofferjouren Sverige och i Borås Stads 
föreningsråd. 
 
Styrelse 
Föreningens styrelse har under året bestått av:  
 

• Ordförande Hans Larsson 
• Sekreterare Markus Larsson 
• Kassör Lizette Andersson 
• Ledamöter Kaveh Mafi, Anna Åstrand. 

 
Adjungerad till styrelsen har varit jourens samordnare, Jörgen 
Eriksson. 
 
Styrelsen har under året haft 5 sammanträden. De viktigaste frågorna 
som har behandlats har varit ekonomi, rekrytering av stöd- och 
vittnesstödjare. 
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Revisorer och valberedning 
Föreningens revisorer har under året varit:  
 

• Auktoriserad revisor Rebecca Philipsson / DP Konsult 
 
Föreningens valberedning har under året bestått av:  
 

• Lilian Svensson 
 
Anställda och ideella 
Föreningen har 1 anställd person. Tjänsten omfattar 100 procent. 
14 st brottsoffer och vittnesstödjare totalt.  
 
Brottsofferstödsverksamheten 
Brottsofferjouren Borås/Sjuhärad har under året haft 
öppet/telefontid 8-16 fr.o.m. januari. 
Statistiken visar att vår jour givit 459 personer brottsofferstödjande 
samtal.  
 
Polisens förmedling av ärenden har varit en likvärdig förmedling 
jämfört med 2020. Vi ser att vi har ett gott samarbete med polisen.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att stödverksamheten har fungerat 
väl, vi behöver dock fler stödpersoner.  
 
Vittnesstödsverksamheten 
Brottsofferjouren Borås/Sjuhärad har under året bedrivit 
vittnesstödsverksamhet vid Borås Tingsrätt. Statistiken visar att vår 
jour givit stöd till sammanlagt 1512 personer före, under och efter 
förhandling. Jämfört med 2019 är detta en radikal ökning. Detta 
innebär att i vittnesstödsverksamheten är vi 4:de plats av landets 
tingsrätter. 
 
Orsaken till denna ökning är att vi bemannar tingsrätten i stort sätt 
varje rättegångsdag. 
 
Samverkan med domstolen har fungerat väl. Vi tycker att det har 
framskridit i en positiv riktning då vi nu kan få ut listor på vilka 
brottsmål som kommer att genomföras. 
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Utbildningar och konferenser 
Under 2021 har jouren arrangerat följande utbildningar/evenemang:  
 

• 1 Grundutbildning för nya stödpersoner och vittnesstöd, 10 
personer i samverkan med Brottsofferjouren Alingsås. 

 
Jouren har deltagit på följande externa utbildningar/evenemang:  
 

• Riksstämman 2021 
• Brottsofferjourens samordnarkonferens 
• Brottsoffermyndigheten vittnesstödskonferens 
• Föreläsning om Hedersrelaterat våld 
• Vi deltog på Pridefestivalen i Mark 
• Delaktig i utställning på Kulturhuset ” Inte bara män ” 
• Konferens Trafikensoffer 

 
 
 
Information och kommunikation 
 
Extern kommunikation.  
Vi har haft 5 informationstillfällen om Brottsofferjouren. Skolor och 
på fritidsgårdar. Målgrupperna är ungdomar på gymnasial nivå. I 
Borås skolor och verksamheter i Borås Stad 
 
Informationsmaterial 
Vi har använt oss av det informationsmaterial som vi kan beställa 
från Brottsofferjourens riksförbund samt det material vi har tillgång 
till på Brottsoffermyndigheten. 
 
Hemsida och sociala medier.  
Vi finns inte på sociale medier men håller vår hemsida aktuell med 
nyheter och händelser då vi har något att förmedla. 
 
Påverkansarbete och opinionsarbete.  
Vi har under året haft 4 träffar i vårt nätverk för brottsofferstödjande 
verksamhet i Borås. 
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Statistik 
Jourens fullständiga statistikredovisning för stödverksamheten, se 
bilaga. 
 
 
Sammanfattning och slutord 
 
Det har varit ett annorlunda år med pandemi som har begränsat oss i 
den verksamhet som vi har velat bedriva. Vi vill också tacka för de 
gåvor vi fått under året. 
 
 
 
 
 
Hans Larsson  Markus Larsson 
 
 
 
 
 
Anna Åstrand  Kaveh Mafi 
 
 
 
 
 
Lizette Andersson 
 


