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Finansierings- och insamlingspolicy 

Gäller Brottsofferjouren Sverige 

Ändringar och tillägg beslutas av Förbundsstyrelsen.  

Senast uppdaterad: 2021-03-29. 
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Om Brottsofferjouren (BOJ) 

Brottsofferjouren Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden 

ideell organisation med medlemsföreningar, lokala brottsofferjourer, 

över hela Sverige. Med FN:s deklaration om mänskliga rättigheter som 

grund samt genom evidensbaserad kunskap ger de lokala 

brottsofferjourerna och deras ca 1200 volontärer personligt, empatiskt 

och kostnadsfritt stöd till omkring 75 000 brottsoffer, anhöriga och 

vittnen årligen.  

 

Brottsofferjouren Sverige driver också det nationella telefonlinjen för 

brottsofferstöd, 116 006, och samordnar verksamheten Stöd på eget 

språk som årligen ger stöd till brottsoffer, anhöriga och vittnen på 30 

språk.  

 

Brottsofferjourens huvudsakliga verksamhetsmål enligt förbunds- och 

föreningsstadgar är att ge stöd, information och praktisk vägledning till 

brottsoffer, anhöriga och vittnen, att verka för att deras behov 

tillgodoses, att kunskap om deras situation sprids och i övrigt verka för 

brottsförebyggande åtgärder.  

 

Om denna policy 

Brottsofferjouren Sveriges policy för finansiering och insamling syftar 

till att tydliggöra hur verksamheten ska finansieras samt hur vi bedriver 

och hanterar insamling. Syftet är också att ge ökad transparens till 

givare och samarbetspartners.  

 

Grundprincipen bakom Brottsofferjouren Sveriges finansiering- och 

insamlingspolicy är att all ekonomisk aktivitet ska präglas och 

genomsyras av organisationens ändamål och grundvärderingar för vår 

verksamhet som den är uttryckt i stadgar, värdegrund och övriga 

styrdokument.  

 

Förbundsstyrelsen ska kontinuerligt följa upp att all ekonomisk aktivitet 

sker i enlighet med organisationens ändamål och stadgar. Det dagliga 

praktiska arbetet med finansiering och insamling sker på 

Brottsofferjouren Sverige förbundskansli under ledning av 

generalsekreteraren.   
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Finansiering 

 

Bidrag 

Brottsofferjouren Sveriges verksamhet finansieras framförallt av årliga 

statsbidrag från Brottsofferfonden och Socialstyrelsen. Det förekommer 

också att vi erhåller bidrag under begränsad tid på projektbasis från 

finansiärer som EU, MUCF och Allmänna Arvsfonden.  

 

Medlemsavgifter 

Brottsofferjouren Sveriges medlemmar (föreningar) betalar en årlig 

medlemsavgift om 1000 kr. Nivån på medlemsavgiften beslutas av 

förbundsstämman, där samtliga brottsofferjourer har rösträtt via 

utsedda ombud. 

 

Företagssamarbeten 

Brottsofferjouren Sverige har hittills inte arbetat med 

företagssamarbeten men är öppen för en sådan utveckling.  

 

Förbundsstyrelsen beslutar kring eventuella företagssamarbeten. Avtal 

med företag kan komma ifråga där företaget delar vår värdegrund och 

där företagets verksamhet inte står i konflikt med våra stadgar och 

verksamhetsmål eller beslutad verksamhetsinriktning, eller vars 

verksamhet och aktiviteter skulle skada förtroendet för 

Brottsofferjouren gentemot våra samarbetspartners eller de grupper vi 

arbetar för.  

 

Avtal om företagssamarbete ska alltid slutas skriftligen. Ramar för varje 

enskilt företagssamarbete tydliggörs och beskrivs i respektive avtal. 

 

Granskning och transparens 

Brottsofferjouren Sverige granskas av auktoriserad revisor och 

revisionsberättelsen återfinns i årsredovisningen. Allmänheten och våra 

samarbetspartners kan fritt ta del av årsberättelse och bokslut på vår 

hemsida.  

 

Insamling 

  

Brottsofferjouren Sverige arbetar inte i någon större utsträckning med 

insamling, men möjligheten till att skänka gåvor finns.  

 

Insamlade medel kan vara gåvor mottagna från allmänheten, företag, 

organisationer, samfund, privata och ideella fonder och stiftelser. Till 
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insamlade medel räknas även testamentsgåvor och donationer, 

lotteriintäkter, samt värdet av skänkta tillgångar. 

 

Givarservice och förhållningssätt 

Brottsofferjouren Sveriges förhållande till givare skall präglas av vår 

värdegrund: vi skall vara empatiska, engagerade, ansvarskännande och 

trovärdiga. Vi ska möta givarnas behov med relevant information, 

engagemang och uppmana till eventuella möjligheter att engagera sig 

såväl ekonomiskt som genom volontäruppdrag. Förbundskansliet har 

den direkta kontakten med givarna, besvarar frågor snabbt och 

tillförlitligt och sköter de praktiska omständigheterna kring gåvobevis 

och annan administration. 

 

Granskning och transparens 

Brottsofferjouren Sverige beviljades 2013 genom Svensk 

insamlingskontroll ett så kallat 90-konto och följer de regler och 

föreskrifter som gäller för sådana. Svensk insamlingskontroll granskar 

årligen alla organisationer med 90-konto och ställer särskilda krav på 

ekonomisk redovisning. Granskningen innebär också att man 

säkerställer att det inte finns oskäliga insamlings- och 

administrationskostnader. Minst 75 % av de totala insamlade intäkterna 

ska gå till ändamålet.  

 

Brottsofferjouren Sverige avser bli medlem i Giva Sverige som arbetar 

för tryggt givande. Medlemsorganisationerna förbinder sig att efterleva 

Giva Sveriges kvalitetskod och riktlinjer.  

 

Insamlingsmetoder 

Brottsofferjouren Sverige arbetar idag endast i begränsad utsträckning 

med att efterfråga gåvor via brev, sms eller kampanjer. Största delen av 

insamlingen består av spontana gåvor via vår hemsida genom Swish 

eller gåvor till vårt plusgiro eller bankgiro.  

 

Som privatperson kan man skänka sin aktieutdelning skattefritt till 

Brottsofferjouren Sverige. Testamentsgåvor mottages. Gåvor som inte 

är likvida, såsom värdepapper eller fast egendom, ska snarast möjligast 

avyttras till likvida medel. Förbundsstyrelsen handhar denna process. 

 

Konton:  

PG: 900344-3 

BG: 900-3443 

Swish: 9003443 (alt. 123 900 34 43) 
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Insamlingens ändamål 

Brottsofferjouren Sverige tar emot generella gåvor som inte är 

öronmärkta till något specifikt ändamål. Brottsofferjouren Sverige 

fördelar gåvorna inom ramen för ordinarie verksamhet dit behoven är 

störst.  

 

Det är även möjligt  att ge öronmärkta gåvor till särskilda 

verksamhetsområden. Om det inte är möjligt att gåvan används för det 

specifika ändamålet skall givaren informeras och erbjudas återbetalning 

av gåvan.  

 

Återbetalning av gåvor samt tvister 

Vid en eventuell tvist och i de fall en givare vill ha tillbaka en gåva 

behandlas frågan av förbundsstyrelsen. Mottar Brottsofferjouren 

Sverige en gåva som uppenbart avser en annan organisation återbetalar 

vi omgående gåvan till gåvogivaren så att denne i sin tur kan överföra 

gåvan till korrekt mottagare. Om givaren nyligen skänkt en gåva men 

inom rimlig tid, dock högst 30 dagar efter gåvan lämnats, meddelar att 

denna ångrar sig, återbetalas gåvan i möjligaste mån. 

 

Nekande av gåva 

Brottsofferjouren Sverige kan neka att ta emot en gåva om givarens 

intressen står i direkt konflikt med våra stadgar, värdegrund och 

verksamhetsmål eller beslutad verksamhetsinriktning, eller då dennes 

verksamhet och aktiviteter skulle skada förtroendet för 

Brottsofferjouren gentemot våra samarbetspartners eller de grupper vi 

arbetar för.  

 

Brottsofferjouren Sverige förbehåller sig rätten att neka en gåva vid 

övertygande misstanke om att givares värderingar eller verksamhet står 

i strid med organisationens värderingar samt om det finns misstanke att 

gåvans ursprung är etiskt olämpligt. 

 

Brottsofferjouren Sverige kan även avstå att ta emot gåvan om den är 

förenad med särskilda villkor som kan vara svåra att uppfylla eller är 

förenade med kostnader som inte står i proportion till värdet av gåvan.  

 

Minderåriga 

Brottsofferjouren Sverige riktar inga gåvoförfrågningar eller 

insamlingskampanjer till personer som är under 18 år. Vi tar inte emot 

gåvor från personer under 18 år utan målsmans samtycke, eller 

samtycke från ansvarig vuxen, t.ex. lärare (i samband med t.ex. 

skolinsamlingar). 
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Personuppgifter och kontakt 

Brottsofferjouren Sverige noterar om en givare inte vill bli uppringd 

eller vill vara anonym, vilket respekteras. Givare får själva kontakta oss 

om de inte vill ha återrapportering och information, vilket alltid 

respekteras.  

 

Alla personuppgifter hanteras i enlighet med vår policy för 

personuppgifter. 

 

Lokala brottsofferjourer 

De lokala brottsofferjourerna, förbundets omkring 70 

medlemsföreningar, är egna juridiska personer och ansvarar själva för 

sin finansiering. Lokala jourer erbjuds stöd och vägledning från 

Brottsofferjouren Sverige för att öka sina intäkter, framför allt gällande 

bidragsansökan för kommunalt verksamhetsstöd och i tecknandet av 

IOP med kommunerna eller i fall då jourerna söker större projektbidrag 

från andra instanser.  

 

På Brottsofferjouren Sveriges hemsida är det möjligt för givare att hitta 

plusgiro eller swish-nummer till samtliga medlemsföreningar för att 

skänka en gåva direkt till dessa.  

 


