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UMEÅ 

 

Till 

Kommunstyrelsen i Robertsfors 

 

Ansökan om Idéburet offentligt partnerskap(IOP) mellan 

Robertsfors kommun och Brottsofferjouren Umeå 

 

Brottsofferjouren Umeå har sedan mer än 25 år givit stöd till många 

tusental brottsutsatta, vittnen och anhöriga inom Umeå, Bjurholms, 

Nordmalings, Robertsfors, Vindelns och Vännäs kommuner. Jouren ger 

genom sitt brottsofferstöd årligen medmänskligt samtalsstöd till mellan 

300 och 350 brottsdrabbade och deras anhöriga.  Genom sitt 

vittnesstöd får dessutom årligen mer än 500 målsägande, vittnen och 

anhöriga infor-mation och stöd i domstol i samband med rättegång. Det 

direkta stödet tillsammans med de insatser som krävs för planering, 

utbildning mm uppgick under förra året i timmar räknat till ca 3000. 

Brottsofferjourens insatser bidrar härigenom till det stöd som enligt 

socialtjänstlagen åligger kommunerna. 

 

Verksamheten, som drivs helt ideellt, bygger på ett nära samarbete 

med polisen och domstolen som förmedlar ärendena till jouren. Alla 

stödjare arbetar under tystnadslöfte och har genomgått den utbildning 

som riksorganisationen, Brottsofferjouren Sverige, föreskriver.  

 

Med åren har verksamheten utvecklats och nya utmaningar har till-

kommit. Det behövs ett komplement till de i övrigt ideella insatserna ‒ 

möjligheten att anställa en samordnare på halvtid för den planering som 

stödinsatserna kräver. Ett partnerskapsavtal (IOP) mellan Brottsoffer-

jouren och Umeåregionens kommuner, där en halvtids samordnare 

skulle finansieras genom ett uttag av 3 kr per kommuninvånare årligen, 

skulle långsiktigt trygga den fortsatta verksamheten inom hela Umeå-

regionen. Det skulle också ge utrymme för ökad samverkan enligt 

uppsatta gemensamma mål och därigenom vara värdeskapande för 

kommunerna gentemot sina medborgare. 

 

 

 

 



 

Förslag till Idéburet offentligt partnerskap mellan Robertsfors 

kommun och Brottsofferjouren Umeå  

 

Huvudpunkterna i förslaget (Bilaga1) specificerar parternas insatser:  

 

• Robertsfors kommun bidrar med 3 kr årligen per 

kommuninvånare (som tillsammans med liknande bidrag från 

övriga kommuner i Umeåregionen möjliggör anställning av en 

samordnare på halvtid inom Brottsofferjouren Umeå).  

• Brottsofferjouren Umeå ger genom sina personella resurser ett 

förstärkt stöd till vittnen, brottsoffer och anhöriga inom kom-

munen samt olika slag av information och utbildningsinsatser i 

samverkan med kommunen.  

 

Fokus här är medborgarperspektivet, det stöd som brottsdrabbade, 

vittnen och anhöriga behöver i en utsatt situation och som de också ska 

kunna förvänta sig enligt lagar och förordningar (EU:s brottsoffer-

direktiv, Socialtjänstlagen). Erfarenheten visar att samhälleligt stöd och 

frivilliga insatser är en lyckosam kombination för att nå goda resultat i 

detta.  

 

Till avtalsförslaget finns en komplettering som närmare specificerar det 

”mervärde” som etableringen av ett partnerskap (IOP) och ett kommu-

nalt stöd ger utöver nuvarande förhållanden (Bilaga 2). 

 

 

Handläggningen av ärendet 

 

Ärendet – ansökan om och förslag till IOP i samverkan med kom-

munerna inom Umeåregionen (Bilaga 1 och 2) – har vid två tillfällen 

varit uppe till behandling vid möten mellan kommuncheferna i Umeå-

regionen, 2017-04-06 samt 2017-05-10. Vid det första av dessa deltog 

representanter för dels Brottsofferjouren Umeå, dels riksorganisationen, 

Brottsofferjouren Sverige. I ärendeunderlaget ingick också statistik 

gällande Brottsofferjouren Umeås verksamhet angående brottsofferstöd 

per kommun (Bilaga 3). (Statistik angående vittnesstödsverksamheten 

saknas, då domstolen av sekretesskäl inte lämnar ut uppgifter om 

vittnens och målsägares hemort.) Dessutom ingick den kommununder-

sökning som Brottsofferjouren Sverige genomför vartannat år (Bilaga 

4). Ansökan ingavs dessförinnan i en skrivelse med bilagor daterad 

2016-12-08 från Brottsofferjouren Umeå till Bjurholms, Nordmalings, 

Robertsfors, Vindelns och Vännäs respektive kommunstyrelse. Där 

beskrevs verksamheten mer detaljerat. Liknande skrivelser har under 

2015 och 2016 gått till Umeå kommun.  



 

För ytterligare information biläggs här Brottsofferjouren Umeås senaste 

verksamhetsberättelse (för 2016, Bilaga 5).  

 

 

Åtagandet för Robertsfors kommun enligt föreslaget IOP-avtal 

 

Det föreslagna IOP-avtalet anger Robertsfors kommuns åtagande till 3 

kr per kommuninvånare årligen. Beloppet baseras förslagsvis på en 

avstämning av invånarantalet per den 30 juni föregående år, alternativt 

den 31 december året dessförinnan.  

 

Med ett partnerskap som träder i kraft 2018-01-01 skulle då beloppet 

för 2018 bli 20 352 kr (baserat på folkmängden 2016-12-31 enligt 

SCB). 

 

 

Hemställan 

 

Mot denna bakgrund hemställer Brottsofferjouren Umeå att Robertsfors 

kommun medverkar till att ett partnerskapsavtal enligt bifogat förslag 

(Bilaga 1) upprättas mellan kommunen och Brottsofferjouren Umeå 

(efter namnbyte: Brottsofferjouren Umeåregionen). 
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