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Brottsofferjouren Roslagen 

 

    2021-04-12 

 

Kommunstyrelsen 

Österåkers kommun 

 

Ansökan om föreningsbidrag för 2021 och 2022 

Brottsofferjouren Roslagen ansöker om föreningsbidrag för åren 2021 och 2022 med tre 

kronor per invånare och år. 

”Enligt socialtjänstlagen kap 11 § 5 har kommunen ansvar för att ge stöd till brottsoffer och 

deras anhöriga som bedöms behöva det. I lagen nämns särskilt kommunernas ansvar för att 

ge stöd till våldsutsatta kvinnor samt deras barn. Enligt FNs deklaration om grundläggande 

rättsprinciper för offer för brott (1985) betonas att brottsoffer ska erbjudas vård och stöd och 

få information om var sådan finns. Hjälpen ska ges skyndsamt. Hjälpen kan ges av offentliga 

eller ideella resurser enligt FN-deklarationen. Det är alltså en mänsklig rättighet att få stöd.” 

 

Brottsofferjouren är en ideell organisation som arbetar för alla brottsoffers rättighet att få det 

stöd som behövs för att hitta vägen tillbaka. Med volontärer som genomgått av vårt 

Riksförbund fastställd utbildning stöder vi varje brottsoffer som söker hjälp hos oss. Ärenden 

förmedlas via polisen, via vår centrala jourtelefon eller genom direktkontakt med vår 

brottsofferjour. 

 

Vi erbjuder stöd genom att lyssna, ge goda råd, men också med att hjälpa till att kontakta 

myndigheter, försäkringsbolag med flera. Inte minst kan frågan om skadestånd vara besvärlig 

för gemene man. 

 

Efter överenskommelse med KS ordförande Michaela Fletcher för drygt ett år sedan höjdes 

föreningsbidraget till Brottsofferjouren Roslagen till tre kronor per invånare. Bidraget hjälper 

oss utveckla stödverksamheten, rekrytera och utbilda stödpersoner och marknadsföra vårt 

arbete bland allmänheten.  

 

Vid mötet jag hade med KS ordförande Michaela Fletcher, då för ca ett år, sedan framförde 

jag också ett önskemål att teckna ett så kallat IOP-avtal med kommunen. Jag överlämnade 

också ett förslag till ett sådant treårigt avtal. Jag upplevde att jag fick positiv respons på mitt 

förslag från Michaela Fletcher och hon lovade lämna förslaget vidare för handläggning. 

Tyvärr har jag ännu inte hört något från kommunen i ärendet. Jag upprepar härmed mitt 

önskemål att få teckna ett långsiktigt IOP-avtal med kommunen. 
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Prognosen för antalet brottsoffer i Österåker som kommer att behöva vårt stöd under 2021 

ligger på ca 80.  

Verksamhetsberättelse för 2020, protokoll från årsmötet 2021 och budget för 2021 bifogas. 

 

Tacksam om bidraget sätts in på vårt bankgirokonto: 5285-7877. 

 

 

 

Bertil Olin 

Ordförande för  

Brottsofferjouren Roslagen 
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