
 

 

Brottsofferjouren Blekinge 

 

Brottsofferjourens i Blekinge verksamhetsberättelse för år 2014 

Sammanfattning 
Brottsofferjouren I Blekinge har två grenar nämligen brottsofferstöd- och 
vittnesstödverksamhet. 
Föreningen har idag lokaler i Karlskrona, Ronneby, Karlshamn och Sölvesborg. Verksamheten 

i lokalerna ska vara öppen för besök efter överenskommelse på telefon. Jourtelefon för 

inkommande samtal kopplas till Brottsofferjourernas riksförbunds telefoncentral, som sedan 

vidarebefordrar samtalen till föreningens brottsofferassistent. 

Vittnesstöd erbjuds i Blekinge tingsrätts lokaler i Karlskrona och Karlshamn. Karlshamns 

tingsrätt är för tillfälligt stängt sedan våren 2012. 

 Ett gott samarbete mellan vittnesstödsverksamheten och domstolen är en 

grundförutsättning för att vittnesstödsverksamheten ska fungera på ett tillfredsställande 

sätt. Dessa riktlinjer har arbetats fram av Blekinge tingsrätt och Brottsofferjouren Blekinge  

för att tydliggöra formerna för och förväntningarna på vittnesstödsverksamheten respektive 

domstolen. Riktlinjerna har baserats på de nationella riktlinjerna för 

vittnesstödsverksamheten och den av Brottsoffermyndigheten och Domstolsverket, i samråd 

med Brottsofferjourernas Riksförbund, framtagna förebilder för lokala riktlinjer. Under 

hösten har vittnesstöden gjort en fantastisk insats under en stor mordrättegång.  

Året har präglats av mycket arbete för alla aktiva stödpersoner. Styrelsen har prioriterat det 
arbete som fastlagts i verksamhetsplanen. Styrelsen har genomfört Brottsofferjourens 
värdegrund enligt centrala direktiv samt arbetat för att lagen om funktionstillgänglighet ska 
gälla i all verksamhet.   
Föreningens ekonomi är något vacklande då kostnader för telefoni stigit oroväckande. De 
flesta brottsoffer har mobiltelefon vilket är dyrare att ringa till. Kommunernas bidrag till 
verksamheten drogs ner under 2014 och detta skapar problem för Brottsofferjouren. 
 
 
 
 



Utåtriktad verksamhet 
Brottsofferjouren har representanter i länets kommuners brottsförebyggande råd (BRÅ) där 
kommunens organisation tillåter det.  
Vid 14 tillfällen under året har Brottsofferjouren deltagit i olika arrangemang för att visa upp 
sin verksamhet. Äldredagarna i Karlshamn, Karlskrona och Ronneby samt i skolor och i PRO-
sammanhang. Vid marknader och mässor har Brottsofferjouren också deltagit. 
När Ingegärd Häglund, Brottsofferjouren Växjö pensionerade sig deltog vi i Öppet Hus. 
 
Intern verksamhet/Projekt 
Olika aktiviteter har genomförts för att stärka jouren internt och för att förbättra 
medlemsvården. En heldag genomfördes för att diskutera och fastlägga Värdegrund för 
Brottsofferjouren.  
I samband med föreläsningar i ämnen som anknyter till jourens verksamhet har också den 
sociala biten lyfts fram.  
En handlingsplan för lokal jour har upprättats. 
 
Stödpersonsträffar och stödpersonsutbildning 
Gemensamma stödpersonsträffar har ägt rum vid olika tillfällen under året.  Lokala träffar 
för stödpersoner och vittnesstöd görs kontinuerligt. En grundläggande utbildning för 
stödpersoner och vittnesstöd pågår och blir klar under mars 2015. 
 
Information till medlemmarna 
Vid de gemensamma stödpersonsträffarna har informerats om aktuella och planerade 
aktiviteter. Rapport från Brottsofferjourens riksmöte i maj lämnades på sommarträffen i juni 
2014. Skriftlig information har skickats ut i samband med kallelser till möte och utbildningar. 
 
Externa utbildningar 
Brottsofferjourens medarbetare har deltagit i föreläsningar och möten som arrangerats av 
myndigheter, organisationer och föreningar som 
 

 Brottsofferjourernas Riksstämma maj 2014. 

 Ordförandekonferens oktober 2014   

 Innanför, utanför eller mellanför, föreläsning med Emre Gungör i Växjö 

 Varför mördar man sin dotter? 

 Kvinnor med funktionsnedsättning, Tjejjouren EJA. 

 Konferens för vittnesstödssamordnare Saltsjöbaden september 2014 
  
 
Styrelse och anställd 
Föreningens styrelse har haft 8 möten under året. Styrelsen har prioriterat intern utbildning 
som Brottsofferjouren centralt har bidragit till.  I bilaga 1 redovisas namn på styrelsens 
ledamöter, revisorer och valberedning. 
 
Sedan januari år 2009 har föreningen en brottsofferassistent anställd på deltid. 
Sedan september 2014 har föreningen en administrativt ansvarig anställd med 
överenskommelse med Arbetsförmedlingen i Ronneby om en lönebidragsanställning. 
Styrelsen har för avsikt att fortsätta anställningen tillsvidare. 



          
                                  
 
 
Tack till alla stödpersoner 
Ett stort och varmt tack till alla ideellt verksamma brottsofferstödjare och vittnesstödjare för 
ert stora engagemang och förtjänstfulla arbete. 
Ett tack till alla bidragsgivare för det ekonomiska stöd som ni har lämnat till 
Brottsofferjouren i Blekinge. 
Ett tack också till polismyndigheten, åklagarmyndigheten och domstolen i Blekinge för gott 
samarbete.  
 
 
Ronneby den 24 februari 2015 
 
 
 
Doris Gustafsson                       Holger Nilsson      Anneli Väpnare                              
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Annika Lindoff 
Arvoderad kassör 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Statistik 
För 2014 är antalet föreningsmedlemmar 55 stycken varav ett 30-tal är aktiva stödpersoner i 
Brottsofferjouren Blekinge. 
 
Antal stödpersoner:      
Brottsofferstöd Karlskrona        2 st           
Brottsofferstöd Ronneby           4 st  
Brottsofferstöd Karlshamn        3 st      
Brottsofferstöd Sölvesborg       4 st           
Vittnesstöd Karlshamn               7 st          
Vittnesstöd Karlskrona             12 st          
          
Under året har nedan redovisat arbete utförts.  
 
Antal brottsoffer som erhållit stöd:     1 064 st  
 
Antal vittnen m fl. som erhållit stöd:     947  st         
 
Ideellt arbetade timmar: 
Brottsofferstöd    1281 timmar                               
Vittnesstöd            589 timmar   
                                       
Styrelsearbete, administration  1100  timmar     
      
Summa:     2970  Timmar 
                                                
 
 
 


