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Näringsliv- och utvecklingsavdelningen   Till Kommunstyrelsen 

 

Datum  2021-04-08 

Dnr  KS 2021/0126       

 

 

Föreningsbidrag till Brottsofferjouren Roslagen 

 
Sammanfattning 
Brottsofferjouren Roslagen har inkommit med en ansökan för 2021 och 2022 motsvarande 3 
kronor/invånare för verksamheten. Brottsofferjouren har även framfört önskemål om att ingå ett 
IOP med Österåkers kommun.  
 

Beslutsförslag 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 
 
1. Tillstyrka ett föreningsbidrag till Brottsofferjouren för år 2021 och 2022 motsvarande 3 kronor 
per invånare den 31/12 året före. 
 
2. Bidraget finansieras av Kommunstyrelsen. 
 
3. Bidragets användning ska återredovisas till Kommunstyrelsen senast den 31 mars 2022 respektive 
31 mars 2023. 
 
4. Uppdra till Kommunstyrelsens förvaltning att utreda möjligheten till att ingå ett IOP mellan 
Brottsofferjouren Roslagen och Österåkers kommun.  
  
 

Bakgrund 

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

motsvarande 3 kr/invånare. Bakgrunden till önskan var att kommunens bidrag inte täckte de 

kostnader som Brottsofferjouren hade 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). Det har nu inkommit 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.  



 

 

Tjänsteutlåtande 
 

Österåkers kommun  | 184 86 Åkersberga  | Tel 08-540 810 00  |  Fax 08-540 810 20  |  kommun@osteraker.se  |  www.osteraker.se 

 

Sida 2 av 2 

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

ideella krafter där samtliga stödpersoner arbetar under tystnadslöfte. Stödet är kostnadsfritt. Enligt 

brottsofferjouren är prognosen att det kommer att hjälpa cirka 80 brottsutsatta i Österåker. 

 

Förvaltningens slutsatser 
Brottsofferjouren utför ett viktigt arbete för att på olika sätt stödja brottsoffer i kommunen. 

 

Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde den 20 maj 2019 att anta riktlinjer för IOP - 

Idéburet Offentligt Partnerskap (KS 2019/0144). Förvaltningen ser positivt på möjligheten att ingå 

ett IOP med berörd förening. Genom samverkansformen IOP stärks  möjligheten för kommunen 

att tillsammans med det lokala civilsamhället möta framtida samhällsutmaningar på ett strukturerat, 

organiserat och systematiskt sätt. Samordningsförbundet Roslagen har redan ingått ett IOP med 

Norrtälje kommun.  

Bilaga 

Ansökan från Brottsofferjour Roslagen. 

 

 

 

 

Staffan Erlandsson   Kristina Eineborg  

Kommundirektör   Näringsliv- och utvecklingsdirektör 
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