Verksamhetsplan 2020 för Brottsofferjouren Mellersta Skåne
Organisation
Brottsofferjouren Mellersta Skåne är en av landets 73 lokala brottsofferjourer och ger stöd till
invånare i kommunerna Lund, Eslöv, Höör, Hörby, Kävlinge, Staffanstorp och Lomma.
Brottsofferjouren Mellersta Skåne (hädanefter kallad jouren) är en ideell organisation som
bygger på frivilligt arbete av volontärer samt styrelseledamöter. Vid jourens kansli arbetar en
heltids- och en halvtidsanställd samordnare, som avses öka till två heltidsanställda sommaren
2020. Samordnarnas arbetsuppgifter omfattar bland annat att samordna och stötta det ideella
arbete som utförs av volontärerna inom jouren. Samordnare delar lokaler med Polisens
brottsoffersamordnare, BOPS, vid Västerport i Lund. En stor del av jourens ärenden förmedlas
av polisen, men hjälpsökande tar även själva kontakt med jouren genom besök, telefonsamtal
eller e-post.
Inför och under förhandlingar vid Lunds Tingsrätt erbjuder jouren stöd åt brottsoffer. Sådana
ärenden förmedlas till övervägande del av Lunds tingsrätt och koordineras av
vittnesstödssamordnaren. Tingsrättens nya lokaler är byggda så att det finns möjlighet att
skilja frihetsberövade från vittnen och målsägande. Den frihetsberövade transporteras direkt in
i rättssalen, vilket skapar högre säkerhet samt en god arbetsmiljö för våra vittnesstöd i
tingsrätten. Jouren har ett vittnesstödsrum och bord ute i hallen för att kunna möta
målsäganden, vittnen och anhöriga (hädanefter brottsoffer).

Vision och övergripande mål
Vår vision och det övergripande målet med jourens verksamhet är att ge stöd genom samtal,
information och praktisk hjälp åt alla de brottsoffer som så behöver och önskar. För att nå vår
vision behöver vi rekrytera fler volontärer. Jouren skall också verka för att synliggöra
brottsofferfrågor och arbeta brottsförebyggande. I det övergripande målet ingår därför även att
verka för att jourens arbete och BOJs rättspolitiska program blir allmänt kända.

Verksamhetsmål för 2020
Jouren ska utöka antalet volontärer till 40 och ge stöd åt 1000 personer genom:
Rekrytering: Vid början av 2020 fanns vid jouren 15 vittnesstöd, sex vittnesstöd i praktik samt
fem stödpersoner, dvs totalt 26 volontärer. För kommande verksamhetsår är målet att jouren
skall rekrytera fler volontärer för att uppnå ett idealläge om 20 vittnesstöd och 20
stödpersoner. Jouren ser ett ökat behov av volontärer eftersom andelen stödda brottsoffer i
vårt distrikt är något lägre än för riket och det samtidigt finns ett generellt ökat behov av att
stödja vittnen i vårt samhälle.
Grundutbildning: Under 2020 planeras grundutbildning vid två tillfällen. Medel har beviljats
för en utbildning under våren och en under hösten. Kommande utbildningar kommer att hållas
av vår samordnare i samverkan med jourer i Skåne.
Fortbildning: Jouren kommer erbjuda fortbildning till våra volontärer kontinuerligt under 2020.
Volontärerna erbjuds bl.a. att ta del av jourens webbutbildningar som Brottsofferjouren Sverige

tagit fram. Jouren kommer även bjuda in volontärer till föreläsningar som kan vara intressanta
för stödpersons- och vittnesstödsarbetet. Jouren och volontärerna blir även inbjudna till
fortbildningar via Brottsofferjouren Sverige, Brottsoffermyndigheten, Länsstyrelsen Skåne,
kommuner och andra organisationer.
Träffar och handledning för stödjare: Träffar kommer att anordnas på teman som
efterfrågas av stödpersoner, vittnesstöd och engagerade i verksamheten i övrigt. Utöver detta
anordnas terminsavslutningar. Handledning genom möten och telefonsamtal planeras att
genomföras kontinuerligt under året och volontärer är alltid välkomna att höra av sig om man
vill ha handledning kring ärenden.
Samverkan: Jouren kommer att fortsätta att samverka med polis, åklagare, tingsrätt och
kommunerna Lund, Eslöv, Höör, Hörby, Kävlinge, Staffanstorp och Lomma. Under året
kommer jouren träffa representanter från de sju kommunerna vi ger stöd till och regelbundet
delge statistik och ha en dialog kring det stöd vi ger. Vi fortsätter skicka Nyhetsbrevet
regelbundet till våra sju kommuner liksom att stärka samarbetet med polisen och samverka
med bl.a. Kriscentrum, Kvinnojouren och BRÅ i Lund och övriga kommuner.
Vi kommer även fokusera på att utveckla det inledda samarbetet med sjukvården liksom på
brott mot äldre, inte minst bedrägerier, bland annat genom lämpliga aktiviteter tillsammans
med pensionärsorganisationer.
Formalia: Användandet av avtal baserat på Idéburet offentligt partnerskap (IOP) skall
introduceras under 2020.
Kommunikation och marknadsföring: Samordnarna kommer under 2020 fortsätta använda
vårt Nyhetsbrev, Instagram och Facebook och publicera statistik, intressant material samt
information om volontärarbete på jouren. Vi kommer arbeta med sponsring och att vara aktiva
med att hitta olika forum där vår röst verkar relevant.
-

Vi kommer publicera nyhetsbrev cirka 6 gånger under 2020.

-

Jouren kommer fortsätta underhålla en aktiv Facebooksida som kontinuerligt delar
nyheter från jouren men också kommentarer angående olika relevanta nyheter kopplade
till brottsoffers rättigheter.

-

Den uppdaterade hemsidan kommer fortsatt innehålla kalendarium med samtliga datum
för möten, event och träffar för volontärer samt styrelsemöten i kalendariet. Information
om rättsprocessen till vittnen, anhöriga och brottsoffer uppdateras på hemsidan.

Verksamhetsstödjande mål
Jouren kommer fortsatt följa upp Brottsofferjouren Sveriges minimikrav för att säkerställa att vi
uppfyller dem.
Jouren kommer fortsatt att verka för en god arbetsmiljö och arbetsglädje genom vårt
systematiska arbetsmiljöarbete, vars syfte är att minska arbetsmiljörisker för medarbetare,
volontärer och styrelseledamöter.

Jouren kommer fortsatt att verka för transparens och kommunikation med och mellan våra
medlemmar, volontärer, samordnare samt styrelseledamöter.

Kalendarium 2020
Jouren har ett kalendarium som kan komma att ändras under året efter omständigheterna.
Aktuellt kalendarium finnas på jourens hemsida.

Volontärträffar

Grundutbildningar

14/1, kl 17.00 – 18.30

18/2 – 31/3 tisdagskvällar 16.00 19.30

25/1, kl 9 – 15 Volontärutbildning Hässleholm
23/3, kl. 17.00 – 18.30

v.45 och framåt

15/9 kl 17.00-18.30
17/11 kl 17.00-18.30
Medlemsföreläsningar
5/5, kl 17.00 – 19.00
13/10 kl 17.00-19.00

Avslutningar
1/6 Sommaravslutning

8/12 Julavslutning
Styrelsemöten 2020
20 jan
24 feb (Årsmöte)
23 mars
20 april
25 maj

24 aug
14 sept
19 okt
23 nov
14 dec

