
  
Ansökan från Brottsofferjouren till Robertsfors kommun om att ingå Idéburet 
Offentligt Partnerskap (IOP) 
Brottsofferjouren i Umeå är en lokalavdelning i den rikstäckande organisationen 
Brottsofferjouren Sverige. Brottsofferjouren ger stöd till vittnen, brottsoffer och deras 
anhöriga. Verksamheten vilar på ideell grund. 
Brottsofferjouren i Umeå har ett upptagningsområde som utöver Umeå täcker kommunerna 
Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs. Det innebär att Brottsofferjouren 
även hjälper invånare i dessa kommuner. Enligt socialtjänstlagen åligger det kommunen att 
ge stöd till brottsoffer och deras närstående. 
För att utveckla sin verksamhet ansöker Brottsofferjouren hos kommunstyrelsen i 
Robertsfors kommun om Idé buret Offentligt Partnerskap (IOP) mellan Brottsofferjouren och 
Robertsfors kommun. Genom att ingå IOP avtal med brottsofferjouren enligt det förslag de 
lämnat i samband med ansökan, så åtar sig Robertsfors kommun att årligen bidra med 3 kr 
per kommuninvånare, vilket för 2018 skulle uppgå till 20 352 kr. Avtalet sträcker sig från 
2018-01-01 till 2020-12-23 med möjlighet till förlängning. Uppsägningstiden är 9 månader. 
Med dessa medel från respektive kommun avser Brottsofferjouren utveckla följande 
områden: 
•       Ökad tillgänglighet till Brottsofferjourens stöd för brottsoffer och vittnen genom ökade 

informationsinsatser såväl direkt till kommuninnevånarna (via kommunernas hemsidor 
och annan information) som genom samverkan med kommunernas myndigheter 

•       Mer av personliga besök som komplettering till stöd via telefon (som idag är den 
vanligaste formen av brottsofferstöd) 

•        Utveckling och kvalitetssäkring av stödet till medborgarna genom ökade 
utbildningsinsatser/vidareutveckling av jourens stödpersoner  

•        Ökad samverkan med polisen (i de enskilda kommunerna och på regional nivå) samt 
med domstolen (tings- och hovrätt i Umeå) för att säkerställa bästa möjliga stöd och 
bemötande  

•        Utnyttjande av vår kunskap om brottsoffer och vittnesstöd på lokal och nationell nivå 
genom information till och samverkan med kommunerna – socialtjänst, skola, 
brottsförebyggande arbete (UmeBrå), vården (Landstinget), mm samt med andra 
organisationer  – forskningen på brottsofferområdet, jurist- och polisutbildningen 

•        Underlättande av rekrytering och utbildning av ideella medarbetare  
•        Långsiktigt hållbar utveckling och stabilitet i verksamheten för att möte de krav 

medborgarna har rätt att kräva 
Det är dock viktigt att påpeka att den professionella hjälpen, när sådan behövs fortfarande 
åligger kommunens socialtjänst att sörja för. Exempel på sådant stöd är stöd till barn och 
unga och medling vid brott. 
Genom att avtala om Ideburet offentligt partnerskap med Brottsofferjouren möjliggör 
kommunerna tillsammans, för dem att utveckla sin verksamhet och att anställa en 
samordnare. Redan idag ger de stöd till våra innevånare och genom avtalet kommer vi att 
kunna förvänta oss ett utökat stöd utifrån avsiktsbeskrivningen ovan. 
Förslag till beslut: 
Att sociala utskottet beslutar att rekommendera kommunstyrelsen att ingå avtal, med 
Brottsofferjouren i Umeå, om Ideburet Offentligt partnerskap i enlighet med 
Brottsofferjourens ansökan. 
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