Överenskommelse om verksamhetsbidrag till
Brottsofferjouren i Västerort 2021 - 2024
Dnr SN20/144
Brottsofferjouren i Västerort ger stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga i stadsdelarna
Hässelby-Vällingby, Bromma, Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista samt kommunerna Solna,
Sundbyberg och Ekerö. Ett större upptagningsområde ger föreningen möjlighet till
förbättrad tillgänglighet för medborgarna, ökad kompetensutveckling för personalen och
bättre utvecklingsmöjligheter.

Föreningens uppdrag
Brottsofferjouren i Västerorts verksamhet består av stöd och hjälp till brottsoffer, vittnen
och anhöriga, vilket ges av ideellt arbetande stödpersoner och anställd personal. Detta stöd
kan till exempel bestå av:









Stödsamtal via telefon eller personliga besök
Information om hur en polisanmälan går till
Information om hur rättsprocessen går till
Stöd vid polisförhör och rättegång
Hjälp att ansöka om ekonomisk ersättning
Hjälp vid myndighetskontakter
Hänvisning till instans som bäst kan tillgodose den hjälpsökandes behov
Marknadsföring och information om föreningens verksamhet

Brottsofferjouren är tillgänglig måndag – fredag kl. 08.30-17.00 samt några kvällar per
månad.

Överenskommelse






Föreningen bedriver brottsofferjour i enlighet med ovanstående uppdrag.
Ekerö kommun stöder föreningens verksamhet med en årlig ersättning av 89 000
kronor.
Föreningen gör en framställan om utbetalning samt översänder en e-faktura till
kommunen senast den 15 december innevarande kalenderår och utbetalning av en
fjärdedel av bidraget från kommunerna sker senast den 20 januari följande år.
Föreningen åtar sig att till kommunen lämna verksamhetsberättelse och bokslut
/ekonomisk berättelse avseende närmast föregående verksamhetsår senast i mars
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månad innevarande år. Med verksamhetsberättelse och bokslut ska även en
framställan om resterande del av verksamhetsbidraget samt en e-faktura lämnas,
därefter utbetalas resterande verksamhetsbidrag, dock senast i april månad.
Föreningen och kommunerna ska vid två tillfällen per år (april och oktober) träffas för
en verksamhetsuppföljning.
Föreningen för statistik på antal inkomna ärenden och ärendetyp. Denna statistik ska
delges kommunen varje uppföljningsmöte och i januari för föregående helår.
Överenskommelsen gäller för tiden 2021-01-01 till 2024-12-31. Överläggning om
förslag till ny överenskommelse efter 2024 ska ha begärts av Brottsofferjouren senast
i maj 2024. Överläggningen ska initieras av föreningen.

Uppsägning av denna överenskommelse ska ske minst sex månader före verksamhetsårets
utgång, dvs. senast den 30 juni, i annat fall förlängs överenskommelsen med ytterligare ett
år. Dock som längst till och med 2024 års utgång.
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