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Näringsliv- och utvecklingsavdelningen  Till Kommunstyrelsen 

 

Datum  2021-03-22 

Dnr  KS 2019/0175    

 

 

Svar på motion nr 10/2019 från Margareta Olin (S) – Stöd 

brottsofferjouren i Nordostsektorn med ett rimligt föreningsbidrag  

 

Sammanfattning  

Motionären yrkar på att kommunens bidrag till Brottsofferjouren minst ska uppgå till 2 kr/invånare. 
Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde den 16 mars 2020 att bevilja en ansökan från 
Brottsofferjouren på 3 kr/invånare för år 2020. 
 

Beslutsförslag 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 
 
Anse motion nr 10/2019 besvarad i och med att Kommunstyrelsen beslutade den 16 mars 2020 att 
bevilja ansökan från Brottsofferjouren på 3 kr/invånare. 
  

 

Bakgrund 

Motionären anför att Österåkers kommun ger motsvarande 0,86 kr/invånare till Brottsofferjouren 

vilket skulle vara det lägsta bidraget i Stockholms län. Motionären yrkar på att Brottsofferjouren 

minst ska få samma belopp som Kvinnojouren, alltså 2 kr/invånare och år. 

 

Brottsofferjouren inkom i mars 2020 med en ansökan till kommunen om föreningsbidrag 

motsvarande 3 kr/invånare. Bakgrunden var att kommunens bidrag inte täcker de kostnader som 

Brottsofferjouren har för sin verksamhet och redovisade ett underskott på 35 000 kronor för 2019. 

Kommunstyrelsen biföll ansökan på sitt sammanträde den 16 mars (KS 2020/0068). De har 

inkommit med en ny ansökan som avser verksamhetsåren 2021-2022 med samma beloppsnivå. 

 

Brottsofferjouren Roslagen erbjuder kostnadsfritt hjälp och stöd till brottsoffer, vittnen och deras 

anhöriga bosatta i Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. Föreningen 

består av anställd personal, styrelse och ideella stödpersoner. Brottsofferjouren är ett komplement 

till samhällets övriga insatser, samverkar med polisen och fungerar som ett stöd för den brottutsatte.  

Brottsofferjouren är en ideell förening utan någon myndighetsanknytning. Jouren använder sig av 

ideella krafter där samtliga stödpersoner arbetar under tystnadslöfte. Stödet är kostnadsfritt.  
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Förvaltningens slutsatser 
Brottsofferjouren utför ett viktigt arbete för att på olika sätt stödja brottsoffer i kommunen och 
varje år hjälper man cirka 100 brottsutsatta i Österåker. 
 

Bilaga 

Motion nr 10/2019 från Margareta Olin (S) – Stöd brottsofferjouren i Nordostsektorn med ett 

rimligt föreningsbidrag  

 

 

Staffan Erlandsson   Kristina Eineborg  

Kommundirektör   Näringsliv- och utvecklingsdirektör 
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