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Brottsofferjouren Sverige är en ideell 
organisa tion som arbetar för bättre 
villkor för brottsoffer, vittnen och 
anhöriga. Brottsoffer jouren Sverige har 
cirka 80 medlems föreningar, lokala 
brottsofferjourer, över landet. Där kan  
den som utsatts för brott få kostnads- 
fri och konfidentiell hjälp. Brottsoffer- 
jouren har också vittnesstödsverk-
samhet vid de flesta tingsrätter och 
hovrätter i Sverige. Varje år ger brotts- 
offerjourerna stöd till närmare 80 000 
brottsoffer, vittnen och anhöriga.
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Ett känsligt riksdagsval närmar sig med storm-
steg. Hettan i debatten tilltar för varje dag. 
Oroliga politiker på många nivåer i vårt 

land lyckas inte alltid se så lugna och förtroende-
ingivande ut som de egentligen önskar. Förståeligt 
när så många frågor finns i luften som – ibland 
– osäkra väljare vill veta mer om hur respektive 
parti tycker och tänker kring. 

Brott och straff ligger högt i prioritet bland de 
hetaste valfrågorna. Det ämnet intresserar natur-
ligtvis oss inom alla brottsofferjourerna. Ämnet 
är brett och omfattande. Brottsofferfrågorna 
hör självfallet hit och där tycker vi att det finns 
mycket att peka på som borde fungera bättre.

Glädjande är att vi i Brottsofferjouren har kun-
nat vidga våra stödinsatser och är förberedda på 
att stödja dem som drabbas av demokratibrott  
i valdebatten. Det handlar om frilansjournalister, 
kulturarbetare, lokalpolitiker och andra opinions-
bildare som deltar i det offentliga samtalet.  

EU:s brottsofferdirektiv är bra att ha som ut-
gångspunkt. Därmed borde det vara en själv-
klarhet att bättre författningsbestämmelser 

fanns redan för länge sedan om hur polisens 
förmedling av ärenden till oss och andra ideella 
organisationer bäst ska fungera.  

Inte minst därför att samtliga riksdagspartier 
via sina rättspolitiska talespersoner uttalat sitt 
stöd för att förundersökningskungörelsen får en 
lydelse som är i full harmoni med brottsoffer-
direktivet. 

Låt oss hoppas att frågan löser sig skyndsamt 
nu, inför det förestående valet åtminstone! 

Sven-Erik Alhem är förbundsord förande 
för Brottsoffer jouren Sverige och ansvarig 
ut givare för Tidningen Brottsoffer.  
Han har tidigare varit överåklagare och är nu 
samhällsdebattör samt utnyttjas flitigt som 
expertkommentator i media.
 
FOTO JESSICA LARSSON

Hettan i valdebatten 
tilltar för varje dag

I skrivande stund är temperaturen hög. Inte bara i rummet där jag skriver. Eller 
utanför i vackra Gävle där solen skiner så intensivt och hett som om jag vore  
i något land kring Medelhavet. Nej, det jag tänker särskilt på är valtemperaturen.

Text: Sven-Erik Alhem

Bättre sent än aldrig som bekant.
Anhöriga till dem som mördats eller på annat 

sätt dödats genom brott förtjänar mer uppmärk-
samhet och stöd i det oftast livslånga lidande de 
drabbas av. Det gäller både i fråga om det med-
mänskliga stöd som vi kan ge inom vår organisa-
tion och det professionella stöd i form av exem-
pelvis psykologbehandling som samhället svarar 
för. Det professionella stödet räcker inte alltid till 
och det är viktigt att samhället ser över just den 
delen. 

Inte minst har frågan aktualiserats efter  
terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm 
i april 2017. Även vi har anledning att noga 

fundera över vad som kan göras mer och bättre 
vad gäller det medmänskliga stödet. Viktigt i sam-
manhanget är att ärendeförmedlingen till oss från 
polisen sker på ett ändamålsenligt och smidigt 
sätt så att alla anhöriga, brottsoffer och vittnen 
snabbt kan ges det stöd de är berättigade till.

För EU:s brottsofferdirektiv vill vi ju  – politi-
ker och alla vi andra– ska följas på bästa sätt och 
inte tillämpas endast minimalistiskt. 

Ordförande har ordet
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VSE i svensk tappning
Senaste gången var för 28 år sedan, 
men i år stod 30-årsjubilerande Brotts-
offerjouren Sverige återigen värd för 
Victim Support Europe.

204 deltagare från 22 länder intog 
Södra Teatern i ett sommarvack-
ert Stockholm för en två dagar lång 
konferens. På temat ”Reaching out to 

victims” avlöste det ena intressanta 
föredraget det andra. 

De sista konferensdeltagarna fick 
hasta uppför trappan in i teater-
salongen för att vara på plats när 
drottning Silvia, Brottsoffer-
jourens beskyddare, öpp-
nade konferensen.

Drottningen välkom- 
nades upp på scenen av  
Victim Support Europes  
president João Lázaro med  
några ord på portugisiska.

– Jag är stolt och rörd över att få 
vara här, sade drottning Silvia i sitt 
öppningstal. Det här är frågor som 
ligger nära mitt hjärta, arbetet ni gör 
är avgörande.

Justitieminister Morgan Johans-
son (S) kom till konferensen samma 
dag som riksdagen med stor majori-
tet röstade ja till regeringens förslag 
om en samtyckeslag. Lagen innebär

        att det från den 1 juli blir 
                  olagligt att ha sex med någon 
                   som inte uttryckt sitt sam- 
                   tycke.

              – Sex bygger på samtycke,  
                 sade Morgan Johansson till 
           åhörarna på Södra Teatern.  

En gärningsman ska kunna dömas  
för till exempel våldtäkt även om 
hen inte använt sig av våld eller hot.

I ett samtal med Brottsoffer-
jourens förbundsordförande Sven-
Erik Alhem var Morgan Johansson 

Brottsofferjouren Sveriges förbundsordförande Sven-Erik Alhem frågade ut justitieminister Morgan Johansson i inledningen av Victim Support Europe. Samtalet 
handlade bland annat om stöd till barn som bevittnar våld i hemmet, om den nya samtyckeslagen och förundersökningskungörelsen.

FOTO THERESE W
IBERG

Med deltagare från  
22 länder och fram-
stående experter som 

talare ser vi hur viktig 
brottsofferfrågan är i hela 
världen.
Fredrik Mellqvist, vice generalsekreterare och ansvarig 
för konferensarrangemangen.

João Lázaro
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En panel stötte och blötte utmaningen med brott på internet, ett problem som framför allt drabbar unga. Från 
vänster Olle Cox, Lennart Sörnsen och Ann Moulds. Samtalsledare var Levent Altan, executive director VSE.

Drottning Silvia togs emot av Brottsofferjourens 
generalsekreterare Eva Larsson.

RFSL höll en workshop om hatbrott i hbtqi-världen. Från vänster Kina 
Sjöström, Maria Tillquist, Kaye Melcalf från RFSL:s motsvarighet i 
London – Galop – och Carina Wrangebo. Under workshopen uppstod en 
intressant debatt kring ämnet intersexualism.

tydlig med att barn som bevittnar 
våld i hemmet måste få bättre stöd. 
På frågan om hur den minskade 
förmedlingen av brottsoffer till 
brottsofferjouren ska lösas svarade 
justitieministern:

– Vi jobbar på det. 

Konferensdeltagarna bjöds på ett 
späckat program under de två 
dagarna. Föredrag varvades med 
workshops – i dem hade alla möjlig-
het att utbyta erfarenheter kring 
hur de olika länderna jobbar med 
brottsofferfrågor. 

Speakers corner, en modul med 
miniworkshops, där teaterklockan 
ringde när det var dags att cirku-
lera till nästa workshop var väldigt 
uppskattat. Det här nya greppet var 
genialt, på kort tid fick deltagarna 
mycket information och en möjlig-
het att ta upp kontakten senare 
om man ville veta mer om något. 
Brottsofferjouren Sverige höll i två 
workshops här – en om ”Stöd på eget 
språk” och en om ”Unga brottsoffer”.

Victim Support Europes executive 
director Levent Altan var oerhört 
nöjd med arrangemanget.  
För Brottsofferjouren 
var det en viktig kon- 
ferens som gav nya 
kontakter och där-
med möjlighet till
framtida samarbeten.

– Vi har haft två  
fantastiska dagar på 
Södra Teatern, säger Brottsofferjour-
ens Fredrik Mellqvist som sytt ihop 
VSE-konferensen. Med deltagare 
från 22 olika länder och mängder av 
framstående experter som talare ser 
vi hur viktig brottsofferfrågan är  
i Sverige, Europa och hela världen.

TEXT: KARIN BIRGERSSON   FOTO: THERESE WIBERG

Vice förbundsordförande Monica Ekström och styrel-
seledamot Yvonne Zingmark var på plats.

Brottsofferjourens vice general-
sekreterare och konferensgeneral 
Fredrik Mellqvist var på språng 
under hela VSE.

Levent Altan
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Nu laddar vi för Almedalen

Brottsofferjouren Sverige är på plats i Almedalen den första veckan i juli. 
Vi håller tre seminarier:  två på temat våld i nära relation och ett på temat 
hat, hot och demokratibrott. Vi har bjudit in politiker, föreläsare och 
talespersoner från olika organisationer till samtal.

#Metoo sa nej till sexuella övergrepp  
– men hur tar vi metoo vidare? Hur får 
vi med fler män i arbetet? 

Vi behöver förändra attityder gentemot 
sexuella trakasserier och sexuella 
övergrepp. Nu tar vi #metoo vidare! Vi 
behöver jobba på bred front från små-
barnsålder, i skolan, på arbetsplatser,  
i samhället. Hur kan männen skapa för-
utsättningar för en bättre attityd och en 
bättre miljö där både män och kvinnor, 
pojkar och flickor kan vistas tillsammans 
utan att behöva bli sexuellt kränkta. 

Vad gör politiken? Vad behöver änd-
ras i samhället? Hur vänder vi skutan? 
Detta samtalar vi om i Almedalen. 

Tid: Tisdag den 3 juli 2018 14.30–15.30. 
Plats: F20 Björkanderska huset Campus 
Gotland.

Hur tar vi #metoo 
vidare och framåt?

Pojkars dubbla roller 
i hederskontexten
Både brottsoffer och förövare – vilka 
konsekvenser får mäns och killars 
dubbla roller i hedersproblematiken?

Även om pojkar och unga män ofta 
ges större frihet och rättigheter än 
flickor och unga kvinnor i hederskontext 
tvingas de också leva efter hedersnor-
merna. Det är sönerna som ska föra 
familjens namn vidare och därför måste 
de kontrollera och bestraffa sina systrar 
eller andra kvinnliga släktingar. Pojkar 
får ofta en dubbelroll där de både måste 
beskydda systerns oskuld och rykte och 
samtidigt kontrollera henne. Gör de inte 
vad som förväntas av dem kan de utsät-
tas för repressalier.

I det här seminariet lyfter vi killarna 
både som förövare och brottsoffer. Vi vill 
öka medvetandet om detta samhälls-
problem. I den viktiga kampen för alla 
människors lika värde får hedersrelate-
rat våld och förtryck aldrig hanteras med 
undfallenhet. Det är självklart att svensk 
lag och FN:s konventioner om mänskliga 
rättigheter, såsom Barnkonventionen, 
ska gälla. 

Tid: Onsdag den 4/7 12.30 – 13.30.
Plats: F20 Björkanderska huset Campus 
Gotland.
Moderator: Christina Wahldén, förfat-
tare.

Demokratibrott  
– hot mot fria ordet
Vad är demokratibrott och hur påver-
kar det vårt offentliga samtal? Hur på- 
verkas de utsatta ?

Termen demokratibrott används av 
polisen och av Tidningsutgivarna (TU) 
för att beskriva hur politiker, journalister, 
konstnärer och andra opinionsbildare 
genom till exempel hot skräms att avstå 
från att delta i det offentliga samtalet. 

Men demokratibrott är inte ett 
begrepp som återfinns i brottsbalken. 
Borde detta ändras? Vilket stöd erbjuds 
i dag de utsatta så att hot och trakasse-
rier inte skall påverka de demokratiska 
processerna och yttrandefriheten? 

Hur påverkar exempelvis hat, hot och 
trakasserier urvalet av opinionsbildare, 
journalister, politiker och konstnärer? 
Vilka väljer bort att delta i det offentliga 
samtalet?

Vi inleder med att möta några av 
de utsatta i filmen ”Hotet mot det fria 
ordet”. Därefter debatteras frågorna av 
ansvariga politiker, Polisen, Brottsoffer-
jouren Sverige, TU samt SKAP (Sveriges 
kompositörer och textförfattare). 

Tid: Torsdag den 5 juli 2018, 10.30–11.30.
Plats: F20 Björkanderska huset Campus 
Gotland.
 

2017 kom 
boken "Leva 
sitt liv – en 
bok om he-
dersrelaterat 
våld och för-
tryck" ut. 
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Fördjupning på webben
Nu är webbkursen ”Introduktion till 
Brottsofferjouren” redo att använda. 
Kursen är också ett verktyg för att 
rekrytera volontärer.

Webbkursen ”Introduktion till Brotts- 
offerjouren” är ett komplement till 
dagens grundutbildning. Eftersom 
en del av kursen ger en grundläg-
gande introduktion till Brottsoffer-
jouren är den bra för alla som behö-
ver sätta sig in i organisationen och 
verksamheten, till exempel styrelse-
ledamöter och valberedning. 

Utbildare kan använda webbkur-

Under sommarlovet ökar risken för 
flickor som lever i familjer med heders-
kultur att bli bortgifta utomlands mot sin 
vilja, skriver svt.se. I en reklamkampanj 
i Karlstads bussar, signerad Länsstyrel-
sen och Brottsofferjouren, är budskapet 
att hjälpen bara är ett telefonsamtal 
bort.

– Vi vill nå ut till så många som möjligt 
med stöd och informationen att man kan
få hjälp om man är orolig för att bli bort- 
gift under sommarlovet, säger Brottsoffer- 
jourens Asal Narimani till svt.se. 

Efter att ha jobbat med hedersförtryck 
 i över tio år kan Asal Narimani ämnet.

– Det finns bra hjälp att få, det gäller 
bara att hitta rätt, säger hon till svt.se.

Medan Brottsofferjouren står för stöd 
är det polisen och socialtjänsten som 
utreder eventuella fall.

Stöd för den som är 
rädd att bli bortgift

Från mitten av september erbju-
der inte Brottsofferjouren i Sol-
lentuna drabbade stöd. Orsaken 
är att kommunen dragit in 60 000 
kronor av tidigare utlovat bidrag.

Inför 2017 tecknade Brottsofferjour-
en i Sollentuna ett tvåårsavtal med 

Protest när Sollentuna kommun minskar bidrag till Brottsofferjouren
Sollentuna kommun för 2017 och 
2018. I avtalet står att organisationen 
i föreningsstöd ska få 200 000 kronor 
per år. Nu har kommunen ändrat sig 
och minskar bidraget för 2018 med 
60 000 kronor, skriver Vi i Sollentuna.

– Vi har räknat ut hur långt det bidrag 
de gett oss räcker, och det blir till 

den 13 september, säger Bo Hans-
son, ordförande för Brottsofferjouren 
Stockholm-Gotland till Vi i Sollen-
tuna.

För Sollentuna kommun är det inte 
aktuellt att höja bidraget och det stöd 
Brottsofferjouren står för i dag tar 
kommunen över från september.

Alla brottsoffer 
mår dåligt. De har 

blivit utsatta för något 
som de inte har väntat sig 
och en del behöver psy-
kisk hjälp efteråt.”
Magnus Berg, Brottsofferjouren Blekinge till SVT Nyhe-
ter. I Blekinge har  har enligt SVT antalet anmälda brott 
ökat med 30 procent på 10 år.

sen både i grupp och individuellt. Till 
webbutbildningen hör en handled-
ning. För att kunna gå kursen i sin 
helhet behöver man en biljett som 
samordnarna administrerar. Sam-
ordnarna får kursbiljetterna i slutet 
av maj.

Webbkursen är påbyggnadsbar 
och fördjupningar är på gång, bland 
annat kommer kursen ”Våldet går 
inte i pension” i juni och fler är un-
der produktion. 

Här hittar du kursen: www.kun-
skapsportalen.brottsofferjouren.se
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Fråga experterna

Peter Jonsson är chef 
för brottsskadeenhe-
ten på Brottsoffer-
myndigheten. 
I Tidningen Brottsoffer 
svarar han på frågor om 
brottsskadeersättning 
och skadestånd. 

Eva Andersson är 
advokat. Till vardags 
arbetar hon oftast som 
målsägandebiträde där 
hon hjälper och stödjer 
brottsoffer att driva 
sina mål. Hon har också 
skrivit ”Brottsoffret och 
rättsprocessen”, del 
två i Brottsofferjourens 
kunskapsserie om 
brottsoffer.

FOTO AM
ANDA SÄFSTRÖM

FOTO HENRIK OLOFSSON

Anneli Svensson är 
socionom och  
legitimerad psyko-
terapeut. Hon har 
tidigare arbetat inom 
kriminalvården, social- 
tjänsten och med 
RFSL:s brottsofferjour. 
Hon har lång erfarenhet 
av brottsofferstödjande 
arbete. 

 FOTO SARA LINDQUIST

Har du frågor till expertpanelen? Skicka dem till fragaexperten@boj.se. 
Experterna har enbart möjlighet att besvara de frågor som publiceras i 
tidningen. Vi tar oss friheten att korta ned de frågor vi får.

Kan jag få veta när 
gärningsmannen 
har permission? 

Fråga: Om man blivit utsatt 
för brott och gärningsmannen 
blivit dömd till rättspsykia-
trisk vård, har man då rätt att 
bli informerad om gärnings-
mannens eventuella permis-
sioner och frigivning? Vem 
är ansvarig för att delge den 
informationen i så fall? 

Svar: Det finns rättspsykia-
trisk vård som är förenad med 
särskild utskrivningsprövning, 
vilket brukar utdömas för 
grova brott. Vid dessa fall ska 
chefsöverläkaren på den klinik 
den dömde vårdas ge måls-
äganden möjlighet att begära 
att bli underrättad om den 
intagnes permissioner, even-
tuell rymning och upphörande 
av vården, eller om vården 
ska ske inom öppenvårds-
psykiatrin. Man ska alltid ta 
hänsyn till brottet och övriga 
omständigheter innan infor-
mationen lämnas och anser 
man att det är nödvändigt att 
underrätta målsäganden så ska 
man också göra det. Ibland kan 
det finnas särskilda skäl och 
omständigheter att underrätta 
en målsägande utan att denne 
begärt information. Rätt till 
målsägandeinformation finns 
reglerad i Lag ( 1991:1129) om 
rättspsykiatrisk vård, 28 §.

Nu vet jag inte om den döm-
de har särskild utskrivnings-
prövning i ditt ärende, men om 
det är så kan du begära infor-
mation från den klinik där 
den dömde finns. Jag vet att i 
några fall har målsäganden fått 
förfrågan om de önskar infor-
mation från vissa kliniker men 
dock inte alltid.Känner du en 
oro så tycker jag du ska försöka 
ta kontakt med den klinik där 
gärningsmannen befinner sig 
och begära om att få bli under-
rättad om permissioner m.m. 
Har du problem att få fram 
vilken klinik gärningsmannen 
befinner sig på kan du vända 
dig till närmaste Brottsoffer-
jour och be dem hjälpa dig.

EVA ANDERSSON  ADVOKAT

Att hota barnets 
mamma är inte 
gott föräldraskap 

Fråga: Min före detta sambo 
och jag separerade för fem år 
sedan efter ett förhållande där 
psykisk misshandel var var-
dag. Vi har en dotter tillsam-
mans och delad vårdnad om 
henne. Allt i mitt liv fungerar 
bra i dag förutom den kontakt 
jag måste ha med honom kring 
vår dotter. Hans kontrollbehov 
är fortfarande stort och han 
tar varje tillfälle han kan att 
hota eller trakassera mig. Jag 
har en kontaktperson med mig 

när jag hämtar henne – men 
den psykiska påfrestningen är 
ändå stor. Ibland händer det 
att jag skakar i hela kroppen 
och det tar flera dagar innan 
jag är mig själv igen. Jag har 
tänkt att det ska gå över med 
tiden, men det gör det inte. 
Hur ska jag orka fortsätta?

Svar:  Eftersom ditt lidande 
pågått så länge tänker jag att 
du bör prata med någon för att 
läka. Börja med din vårdcen-
tral, men du kan också kon-
takta den lokala kvinnojouren 
eller brottsofferjouren.  Dina 
symptom talar för att du har 
fått posttraumatiska skador 
som kan behöva behandling.  
Gällandes din exman så är han 
säkert på gränsen av vad man 
får göra mot någon annan. Om 
han hotar dig – anmäl till polis- 
en. Kontaktpersonen och du 
bör kanske också göra en anmä- 
lan till socialtjänsten. Att hota 
barnets mamma kan inte anses 
vara ett gott föräldraskap.

ANNELI SVENSSON SOCIONOM OCH PSYKOTERAPEUT

Kan jag ersättas  
i efterhand för en 
tidigare skada?

Fråga: Min fråga är om jag 
kan söka ersättning i efter-
hand för en skada som hände 
tidigare i livet, vid händelsen 
var jag i för dåligt skick för att 
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Fråga experterna
göra en skadeanmälan. Detta 
hände 2004 då jag och en vän 
var på väg hem från puben. Ett 
gäng hoppade fram från och 
slog ner mig. Jag vaknade upp 
på Karolinska sjukhuset med 
brutna revben och blåmärken 
över hela kroppen. Jag har ef-
teråt fått veta att sju personer 
hoppade på min kropp och på 
mitt huvud, de stal också min 
plånbok. Journalanteckning-
ar bör gå att få fram eftersom 
jag hamnade på sjukhus, och 
papper kan jag ordna från po-
lisförhöret. Finns det möjlig-
het att anmäla detta i efter-
hand och få ersättning?

Svar:  Som jag förstår frågan 
ledde inte polisutredningen 
till åtal utan lades ned. Under 
de förutsättningarna måste 
en ansökan om brottsskade-
ersättning, som huvudregel, 
ha kommit in till Brottsoffer-
myndigheten inom tre år från 
dagen då förundersökningen 
lades ned. Det finns ett undan-
tag från huvudregeln som 
innebär att Brottsoffermyn-
digheten kan pröva en ansökan 
som kommit in för sent om det 
finns synnerliga skäl. Kravet 
på synnerliga skäl innebär att 
en ansökan som kommit in 
för sent bara kan prövas i rena 
undantagsfall – i situationer då 
det skulle vara orimligt eller 
stötande att kräva att den sökan- 
de skulle ha gjort sin ansökan i 
rätt tid. Ett exempel på syn-
nerliga skäl är när en sökande 
drabbats av allvarlig sjukdom 
som helt förhindrat denne att 
inkomma med ansökan i tid. 
När du ansöker om brotts-
skadeersättning bör du tydligt 

beskriva varför du inte kunnat 
ansöka om ersättning i rätt tid. 
Brottsoffermyndigheten kom-
mer då att avgöra om det finns 
synnerliga skäl att pröva din 
ansökan eller inte.

PETER JONSSON CHEF BROTTSSKADEENHETEN

Måste föräldrar 
vara med vid  
ett polisförhör?

Fråga: Måste föräldrar vara med 
vid polisförhören då en minder- 
årig (16 år) gjort polisanmälan?  
Ungdomen i fråga är orolig över 
att berätta om det hen blivit ut- 
satt för när föräldrarna hör på.

Svar: Det är positivt att ni 
följer med som stöd för den 
minderårige då det kan vara 
ansträngande att sitta på för- 
hör och hen kanske behöver 
stöd efteråt. Föräldrar måste 
inte delta vid förhören utan kan 
vänta utanför. Det är viktigt att 
ungdomen kan få berätta fritt 
och ibland kan föräldrars när-
varo vid förhör vara till men 
för utredningen då den unge 
känner att hen inte kan berätta 
allt. Föräldrar närvarar inte 
heller vid förhör med barn un-
der 15 år utan brukar följa med 
och vänta i ett angränsande 
rum. Däremot ska föräldrar/
vårdnadshavare underrättas 
om att förhör kommer att ske. 
Dock finns undantag när det 
gäller förhör med barn där en 
förälder/vårdnadshavare är 
misstänkt för brott mot barnet.  

EVA ANDERSSON ADVOKAT

Hjälp – min 
svärson styr  
min dotter! 

Fråga: Är rädd för min svär-
sonsom kontrollerar och styr 
min dotter. Svärsonen har 
lyckats vända min dotter mot 
mig. Det verkar som om jag är 
den enda som förstår hur det 
ligger till, därför är det endast 
jag som kan hjälpa min dotter. 
Men jag känner att jag börjar 
nå gränsen för att klara detta 
själv. Hur kan jag få hjälp? ?

Svar: Att veta om att ens barn 
råkar illa ut utan att kunna 
hjälpa är mycket påfrestande 
och skrämmande. Din relation 
till dottern har svärsonen för- 
sökt förstöra och det kan verka 
som att den är förstörd men 
det behöver inte vara så. Din 
dotter kanske inte tillåts att 
prata och vara med dig. Han 
kontrollerar henne antagligen 
i alla hennes sociala kontak-
ter. Se om du kan prata med 
hennes vänner, kanske kan ni 
få en klarare bild tillsammans 
och stötta varandra. För att få 
styrka tycker jag att du ska ta 
kontakt med närmsta kvinno-
jour eller brottsofferjour. Det 
viktigaste är att du kommer ur 
den ensamhet du känner och 
börjar prata. Din dotter kan 
bli arg, men det kan vara värt 
det om det går att få henne ur 
en farlig relation. Det kan ta 
tid innan er relation blir bra 
igen, men ge inte upp hoppet. 

ANNELI SVENSSON SOCIONOM OCH PSYKOTERAPEUT
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”Politisk vilja 
måste till för att  

avsätta tillräckliga 
medel i budgeten. ” 

Så vill riksdagspartierna  
finansiera Brottsoffer- 

jouren. Sid 14

Moderator Willy Silberstein lotsade riksdagspartiernas företrädarna genom panelsamtalet, i bakgrunden förbundsordförande Sven-Erik Alhem.

Sju debattglada politiker från justitieutskottet ställdes mot väggen i Brottsofferjouren 
Sveriges panelsamtal. Att alla brottsoffer måste få upprättelse var alla överens om 
men vägen dit skiljer sig. En gemensam åsikt är att det behövs fler poliser men när det 
kommer till anonyma vittnesmål går meningarna isär.                                                             
Text: Karin Birgersson      Foto: Therese Wiberg

Valår 2018
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Ien konferenslokal på Södermalm  
i Stockholm sitter sju riksdags-
partiers rättspolitiska talesperso-

ner på rad. Stämningen är hjärtlig, 
ibland lite rå, det märks att de här 
politikerna känner varandra väl.

Brottsofferjourens panelsamtal 
blev ett startskott för höstens val där 
frågor om brott och straff seglat upp 
som heta valfrågor. Hit hör naturligt-
vis också frågor som rör brottsoffer.

”Det bästa brottet är det             som aldrig händer”

Valår 2018

Stundtals hettade det till i debat-
ten när politikerna ställdes mot 
väggen av företrädare från Brotts-
offerjouren och moderator Willy 
Silberstein. Och även om åsikterna 
skilde sig i flera frågor var alla 
överens om den viktigaste – att alla 
brottsoffer måste stå i fokus och vara 
säkra på att få upprättelse. 

– Det bästa brottet är det som ald-
rig händer, sade Ellen Juntti (M). 

Med de orden började debatten 
om vikten av att förebygga brott, 
helt enkelt för att slippa brottsoffer. 
Där är bland annat polisen en viktig 
spelare. Alla partier vill öka antalet 
poliser för att skapa trygghet.

Johan Hedin och Centerpartiet 
vill förstärka polisen med  
2 000 fram till år 2020. Han 

anser också att polislönen bör höjas 

Paneldebattörer på rad: från vänster Andreas Carlson (KD), Roger Haddad (FP), Johan Hedin (C), Ellen Juntti (M), Sanne Lennström (S), Mats Pertoft (MP) och Linda Westerlund Snecker (V).
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”Det bästa brottet är det             som aldrig händer”

Valår 2018

med 2 000 kronor i månaden för att 
göra yrket populärare och för att 
behålla dagens anställda. Högre 
löner skulle även kunna locka till-
baka poliser som slutat.

Allianskollegorna var inne på 
samma linje och pratade fler polis-
kollegor och lönepåslag. Folkpartiet 
vill ge ett lönepåslag på 4 000 kronor, 
Moderaterna ett på 3 000 kronor och 
KD upp till 5 000 kronor.

– Det är väldigt viktigt med högre 
lön, det ska kännas viktigt att gå till 
jobbet, sade Ellen Juntti som själv 
jobbat som polis i 30 år.

S, V och MP vill också se fler poliser 
men inte specificera i antal. De vill 
också se högre polislöner, men inte 
specificera i krontal. 

– I princip tycker jag att alla ska 
ha högre löner, men staten ska inte 

vara lönedrivande, sade Linda Wes-
terlund Snecker (V). 

Mats Pertoft (MP) vill inte heller 
nämna en summa utan anser att 
regeringen ska respektera parternas 
arbetssätt att förhandla fram löner. 
Sedan ska staten se till att det finns 
resurser. 

Han poängerade också att reger-
ingen redan satsat ytterligare 200 
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Valår 2018
miljoner kronor på polisen. Pengar 
som bland annat ska gå till att snab-
bare utreda sexualbrott.

När storleken på poliskåren ändå 
debatterades kom frågan om poli-
sens ärendeförmedling till Brotts-
offerjouren upp. Sedan omorgani-
sationen 2015 har den minskat 44 
procent och bara 2,25 procent av alla 
drabbade får det brottsofferstöd de 
har rätt till. 

Alla var överens om att detta är 
ett stort problem men inga direkta 
lösningar fördes fram. Sanne Lenn-
ström (S) kom dock med ett hopp-
ingivande besked – en uppdatering 
av polisernas mobiltelefoner kan 
förenkla arbetet och därmed ge fler 
brottsoffer frågan om de vill ha stöd.

Förbundsordförande Sven-Erik 
Alhem tog upp ämnet anonyma 
vittnesmål som ytterligare en 

anfallspunkt mot de grovt kriminella. 
Han poängterade att det i någon mån 
rubbar rättssäkerheten men bör vara 
möjligt att ta till i exceptionella fall.

Sanne Lennström (S) var inte sen 
att haka på och förklara varför hen-
nes parti är emot. 

– Vi står väldigt mycket för rätts-
säkerhet och det är väldigt svårt att 
ha en rättegång där man inte vet vem 
som har sagt vad. Vi tror att man kan 
stärka skyddet för vittnen på andra 
sätt.

Sanne pratade bland annat om 
tekniska lösningar som möjliggör 
vittnesmål från annan ort. Linda 
Westerlund Snecker (V) anser också 
att det är dags att ta nästa steg i den 
digitala utvecklingen innan man 
tassar på anonyma vittnesmål. Inte 
heller Mats Pertoft (MP) vill ha ano-
nyma vittnesmål.

Till den skaran sällar sig också 
Centerpartiet.

Anonyma vittnes-
mål kan vara ett 

sätt att knäcka gäng- 
kriminaliteten. 
Andreas Carlson (KD) tog upp Norge och Nederländerna 
där rättssäkerheten inte kollapsat efter införandet.

Den här rättssäker-
heten som ni pratar 

om, den  skyddar bara de 
kriminella, inte vittnena. 
Roger Haddad (FP) om att rättegångar ställs in för att 
vittnen hotas och inte vågar ställa upp.

Detta är en fråga där Alliansen 
inte har samsyn. Visserligen 
säger inte Moderaterna ja i 

frågan – än – men har öppnat för att 
utreda den. Ellen Juntti har per-
sonligen drivit frågan i partiet och 
motionerade till partistämman 2015 
för införande av anonyma vittnes-
mål, men fick avslag.

– Jag vet hur farliga de här gängen 
är. Inte ens jag, som är en tuff finne, 
skulle vittna om de hotade mina 
barn, sade hon. 

Folkpartiet och Kristdemokrater-
na däremot har pratat för anonyma 
vittnesmål i flera år.

– För att knäcka kriminaliteten 
behöver vi fällande domar, sade 
Andreas Carlson (KD). Vi ser nu en 
situation där folk inte vågar vittna, 
man hotas eller till och med utsätts 
för brott. I det läget måste vi göra nya  
saker. Det yttersta hotet för rättssäker- 
heten är ju om vi har straffrihet i 
praktiken. 

Där samhället går bet lyckas många 
gånger Brottsofferjouren. Vice för-
bundsordförande Monica Ekström 
berättade om hur brottsutsatta som 
får stöd vågar anmäla och om hur  
vittnen vågar fullfölja rättegångar. 

Men det kostar och trots goda ord 
haltar den långsiktiga finansieringen 
för Brottsofferjouren. Det enda parti 
som avsatt pengar i sin budget är KD 
som vill tillföra 20 miljoner kronor 
i ett första steg. Även Centerpartiet 
är för en säkrare finansiering, inte 
minst för att Sverige ska leva upp 
till EU:s brottsofferdirektiv. Övriga 
partier lovade att ta upp och driva 
frågan.

Fotnot: Sverigedemokraterna var 
inbjudna till paneldebatten men 
lämnade ett sent återbud.
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Man måste alltid 
jobba på att stärka 

skyddet för vittnen. Öka 
säkerheten på olika sätt.
Sanne Lennström (S) ser andra lösningar än anonyma 
vittnesmål, exempelvis vittnesmål fran annan plats.

Samhället måste 
återta makten och 

området, särskilt där det 
finns tystnadskulturer. 
Mats Pertoft (MP) ser andra lösningar än anonyma 
vittnesmål.

I princip tycker jag 
att alla ska ha högre 

lön, men staten ska inte 
vara lönedrivande. 
Linda Westerlund Snecker (V) vill inte nämna en exakt 
summa att höja polislönerna med.

Vi måste säkra den 
långsiktiga finansi-

eringen, inte bara av 
moraliska skäl. 
Johan Hedin (C) om att Brottsofferjouren behöver finan-
siering för att EU:s brottsofferdirektiv ska uppfyllas.

Det är väldigt vik-
tigt med högre lön, 

det ska kännas viktigt att 
gå till jobbet. 
Ellen Juntti (M), tidigare polis, om varför polislönerna 
måste höjas, partiet föreslår 3 000 kronor mer i månaden.

Tro inte att alla 
lycksökare som vill 

ge stöd åt brottsoffer är 
lämpliga. 
Sven-Erik Alhem, förbundsordförande, slog ett slag för 
Brottsofferjourens kvalitetssäkrade stöd.
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Instämmer helt med 
EU:s brottsofferdirektiv 
om att säkerställa att 
brottsoffer får informa-
tion, stöd och skydd 
och att de får medverka 
i straffrättsliga förfaran-
den och att direktivet
behöver implementeras.  
Har återkommande 
motionerat om att § 13 a 
i förundersökningskun-
görelsen ska efterlevas 
och att alla som har rätt 
till målsägandebiträde 
ska få det. Anser också 
att artikel 3 om rätten 
att förstå och bli för-
stådd ska bli svensk lag.

S/MP-regeringen 
tillsatte en utredning för 
att undersöka vad som 
behövdes för att Sve-
rige skulle implemen- 
tera EU:s brottsofferdi-
rektiv. Resultatet blev 
ett förtydligade av bl a 
vikten av tolk vid sam- 
manträde i rätten, rätt 
till översättning av hand- 
lingar och information 
om tid och plats vid 
sammanträden. Nu kom- 
mer vi att arbeta vidare 
med att se till att detta 
förverkligas och att vi 
t ex får fram tillräckligt 
med tolkar för korrekt 
översättning.

En utredning tillsattes 
för att se vad Sverige 
behövde göra för att 
uppfylla detta. Resulta-
tet blev ett förtydligade 
av vikten av tolk inför 
sammanträde i rätten, 
rätten till översättning
av handlingar och infor- 
mation om tid och plats 
för sammanträden. Nu  
måste vi arbeta vidare 
med att se till att detta 
efterlevs. En av de 
största utmaningarna 
är att få fram tillräckligt 
med tolkar så brottsoff-
ren får korrekt översätt-
ning från en kompetent 
och lämplig person.

Vi har tillsammans med 
regeringen tillskjutit 
medel till brottsoffer-
jourerna under man-
datperioden. Vi ser 
dock att det kan finnas 
behov av att göra  
ytterligare förstärk-
ningar på området,  
men har i dagsläget inte 
utformat detaljerna för 
hur det ska se ut.

S/MP-regeringen har 
höjt avgiften som 
dömda betalar till 
Brottsofferfonden och 
har även genomfört 
en omstrukturering så 
att mer pengar går till 
Brottsofferjouren och 
mindre till forskning.

Det är även positivt 
att alltfler kommuner 
ingår i Idéburet  
Offentligt Partner-
skap och använder 
detta i samarbetet med 
Brottsofferjouren.

På riksnivå har reger-
ingen höjt avgiften 
dömda betalar till 
Brottsofferfonden och 
vi har även gjort en 
omstrukturering så mer 
pengar går till Brotts- 
offerjouren och mindre 
till forskning. Lokalt är 
det positivt att allt-
fler kommuner ingår 
Idéburet Offentligt 
Partnerskap (IOP) med 
kommuner som insett 
vikten av Brottsoffer-
jourens arbete.

Vad behöver 
göras för att 
Sverige ska 
uppfylla 
EU:s brotts-
offerdirektiv 
fullt ut?

Hur vill ni att 
den långsiktiga 
finansieringen 
för Brottsoffer-
jouren ska 
utvecklas 
på riks- och 
lokalnivå?
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Primärt handlar det om 
att förtydliga i Förun-
dersökningskungörel-
sen för att säkerställa 
att brottsoffret i större 
utsträckning ska hän-
visas till stödverksam-
het. Det är även viktigt 
att vi inte bara ser till 
de miniminivåer som 
direktivet utgör utan 
har högre ambitioner. 
En del är en förstärkt 
skadeståndsrätt 
där staten tar över 
ansvaret för utdelning 
av skadestånd och 
utkräver detsamma av 
gärningsmannen.

Hänvisningsförstärk-
ningen i förundersök-
ningskungörelsen är 
en viktig del. Fler bör 
kunna få stöd genom 
målsägarbiträde, men 
även bättre information 
behövs för att brotts-
offer ska förstå sina 
rättigheter. I direktivet 
lyfts även informations-
flödet i motsatt riktning, 
dvs rätten att bli sedd 
och förstådd av rätts-
vårdande myndigheter. 
Det borde varje regering 
som tar brottofferfrå-
gor på allvar lyfta in i 
sina instruktioner till 
berörda myndigheter.

Sverige har gjort vissa 
lagändringar, men det 
behövs mer för att vi 
ska leva upp till brotts-
offerdirektivet. Social-
tjänstens kompetens 
att möta brottsoffer 
behöver förbättras. Vi 
är beredda att förtyd 
liga reglerna så att 
polisen underlättar mer 
aktivt för brottsoffer att 
få kontakt med stöd-
verksamheter. Det är  
mycket viktigt att dom- 
stolslokaler är utfor- 
made så att brottsoffer 
och vittnen inte behöver 
dela entré och väntrum 
med den åtalade.

Har ej svarat.När det kommer till 
att stärka stödet till 
brottsoffer vill vi  
säkerställa likvärdig-
heten över hela landet. 
Men det handlar även 
om att den som utsatts 
för ett brott ska få en 
noggrannare uppfölj-
ning och återkoppling 
från polisen. Dessutom 
vill vi fördubbla dagens 
nivåer av kränknings-
ersättning som vi anser 
är för låga i dag.                               

Även här är hänvis-
ningsförstärkningen 
viktig, så att flödet av 
ärenden kommer in till 
brottsofferjourerna, 
men sedan måste  
politisk vilja till för att 
avsätta tillräckliga 
medel i budgeten för 
det. 

Brottsofferjourer gör 
omistliga insatser, och 
det statliga och kom-
munala stödet måste 
vara generöst och 
långsiktigt. Vi vill att  
alla kommuner har ett 
etablerat samarbete 
med en brottsofferjour, 
i den egna kommunen 
eller i närområdet. En 
modell som ofta fung 
erar bra är att kommu- 
ner sluter överens-
kommelser på tre-  
eller fyraårsperioder 
och då ger stöd 
i relation till folkmängd.

Har ej svarat.Det är positivt både  
för jourerna och för de 
som utsatts för brott 
om det finns tydliga 
och långsiktiga besked 
kring hur stödet till 
brottsoffer ska vara ut-
format. Vi vill inte minst 
säkerställa likvärdig-
heten över landet. Alla 
som utsätts för brott 
ska få den hjälp och 
det stöd man behöver, 
oavsett vart man bor. 

Vi har föreslagit att 
Brottsofferjourens 
budget ska utökas 
för att ge ett bättre 
stöd till de lokala 
avdelningarna i landet 
samt att budgeten för 
ersättning för skador 
på grund av brott ska 
utökas för att täcka 
upp för den statliga 
skadeståndsgaranti 
som vi föreslår.
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 Det allra viktigaste 
är att de som gör sig 

skyldiga till övergrepp  
i rättssak också åker fast. 
Annars blir det bara mer 
av en signal. 
Sven-Erik Alhem, Brottsofferjouren Sveriges förbunds-
ordförande, är positiv till  S-löftet om skärpt straff för 
vittneshot. Men han poängterar hur viktigt det är med ett 
högt minimistraff så att inte domstolarna kan hamna lågt 
i straffskalan.

Personer som vittnar eller anmäler 
brott behöver bättre skydd. Därför 
går Socialdemokraterna till val på att 
skärpa straffen för övergrepp i rätts-
sak.

Det var i Ekots lördagsintervju som 
justitieminister Morgan Johans-
son (S) presenterade förslaget om 
skärpta straff, skriver TT. Johans-
son sade att det är oacceptabelt att 
människor inte vågar vittna eller 
anmäla brott.

– Om det är så att man hotar ett 
vittne, eller hotar en målsägande, 
då hotar man också rättsstaten och 
därför måste lagstiftaren se mycket 
strängt på det, sade Morgan Johans-
son i Ekots lördagsintervju, enligt 
TT.

Om några veckor ska Social- 
demokraterna presentera ett krimi-
nalpolitiskt program. En utredare 
ska, enligt Johansson, se över vilken 
straffsats som är mest lämplig.

– Men att skärpa från det som 

S lovar skärpta straff för vittneshot
i dag i värsta fall kan ge 14 dagars 
fängelse, kanske någon månads 
fängelse, att skärpa det till åtmins-
tone ett år, där tror jag vi kommer 
landa i slutändan. Därför att vi 
måste markera hur allvarligt vi ser 
på den här kriminaliteten, sade Mor-
gan Johansson i Ekot-intervjun.

Brottsofferjourens förbundsordför-
ande Sven-Erik Alhem välkomnar 
förslaget och säger till TT att det ger 
en signalverkan om att detta är ett 
av de värsta brotten som finns i en 
demokrati. 

Enligt honom är dock A och O att 
ett skärpt straff också leder till att 
fler personer döms. 

– Det allra viktigaste är att de som 
gör sig skyldiga till övergrepp i rätts-
sak också åker fast. Annars blir det 
bara mer av en signal.

I dag är straffet för övergrepp i 
rättssak fyra års fängelse, åtupp till 
åtta för grovt brott. Dock är det säl-
lan så höga straff utdöms. 

tusen kronor anser Moderaterna att 
ersättningen för den som har utsatts för 
våldtäkt ska höjas till – i dag är summan  

100 000 kronor. Partiet vill se ett  
tydligare brottsofferperspektiv och 
fördubblad kränkningsersättning till 

brottsoffer är ett förslag. Den kostnads-
ökning som höjd ersättning medför  

ska bekostas genom att de som begår 
brottet får betala mer till statskassan.

200Genom att förbjuda så kallade moral-
poliser i utsatta områden vill Modera-
terna motverka hedersförtryck.

Under en pressträff presenterade 
Moderaternas Tomas Tobé och Jes-
sica Polfjärd det nya förslaget.
”Moralpoliser” kallas de personer 
som kontrollerar och bestämmer 
vad kvinnor får och inte får göra  
i vissa områden.

– Man patrullerar offentliga mil-
jöer, så kan vi inte ha det i Sverige 

Moderaterna vill förbjuda ”moralpoliser”
2018, sade partiets rättspolitiska 
talesperson Tomas Tobé under 
pressträffen.

Enligt TT vill partiet också göra 
agerandet brottsligt, brottet ska 
kunna ge upp till tre års fängelse.

För att kunna jobba mer förebyggan-
de vill Moderaterna också göra en 
kartläggning för att få mer informa-
tion om problemet. M uppskattar 
att cirka 240 000 kvinnor i Sverige 
lever under hedersförtryck.
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Berättelsen om 
skoldåd berörde 
hemmapubliken

Författare Åsa Erlandsson berättade för den stora publiken om sitt arbete med den prisbelönta 
boken om skoldådet i Trollhättan. Efter föredraget svarade hon på frågor och signerade böcker.

FOTO EM
ILIA ENGDAHL

Brottsofferjouren Östra Värmland 
uppmärksammade den Internatio-
nella Brottsofferdagen tillsammans 
med cirka 300 åhörare. 

Erik Grönberg från Treskablinoll 
föreläste om sexuella övergrepp och 
sin egen utsatthet, och även om den 

stigmatisering som drabbade honom 
när han började berätta sin historia. 

Med fokus på brottsförebyggande 
arbete gav Erik konkreta verktyg och
inspiration till hur vi kan arbeta före- 
byggande för barns integritet och 
trygghet, och om hur vi kan vara 

Rätt verktyg gör vuxna till barnens superhjältar
barns och ungas superhjältar. Vi kunde 
arrangera föreläsningen i samarbete 
med Länsstyrelsen Värmland och 
Brottsoffermyndigheten som beviljat 
ekonomiska medel. 
BROTTSOFFERJOUREN ÖSTRA VÄRMLAND

Internationella brottsofferdagen 
handlade om det som aldrig fick ske  
– Sveriges blodigaste skolattentat.

Klockan tio den 22 oktober 2015 gick
en förklädd gärningsman med svärd 
in på Kronans skola i Trollhättan och 
dödade tre personer, en 15-åring fick 
livshotande skador men överlevde. Den 
21-årige gärningsmannen blev själv 
dödad av polispatrullen, som var på plats 
bara några minuter efter att 
larmet hade gått. 

– Gärningsmannen valde män  
och pojkar och skonade flickor  
och kvinnor”, sade författare Åsa 
Erlandsson.

Dådet skakade Trollhättan och  
hela landet och i sin bok ”Det som aldrig 
fick ske: Skolattentatet i Trollhättan” 
skildrar Åsa Erlandsson den ensamme 
gärningsmannen – hur rasism, psykisk 
ohälsa, arbetslöshet och ensamhet 
förvandlade en till synes vanlig kille till en 
tryckkokare.

I Trollhättan öppnade hon sitt före-
drag dramatiskt med bilder från skolans 
övervakningskameror, som visar hur 
gärningsmannen patrullerar i skolkorri-

dorerna med sitt svärd i jakten på offer. 
Och sedan hördes rösten från en skräck-
slagen person som larmar SOS Alarm.

Åsa Erlandsson, som också är journa-
list och redaktör för tidningen Svensk
Polis, har gjort omfattande research – runt 
80 personer har intervjuats. Hon har visat 
på brister i polisutredningen och gran-
skat hur media bevakade händelsen. 

2017 belönades hon med Stora 

Journalistpriset som Årets Berättare 
för sin bok om Kronandådet och 2016 
fick hon utmärkelsen Bästa text för sitt 
reportage Tillbaka på Kronan i Swedish 
Content Awards.

Kvällen arrangerades av Brottsoffer-
jouren Trollhättan/Lilla Edet  i samver-
kan med Studieförbundet Vuxenskolan 
och med sponsring av Länsförsäkringar.

BROTTSOFFERJOUREN TROLLHÄTTAN/LILLA EDET
LISBETH BENGTSSON
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Våld, hot och hat är verkligen inget att 
skratta åt, men om vi ska förändra be-
teenden kanske humor kan hjälpa oss? 
Tillsammans var vi sju organisationer 
och företag som markerade Internatio-
nella Brottsofferdagen den 22 februari 
på Bohusläns museum i Uddevalla, och 
till vår hjälp hade vi ståupparen Zinat 
Pirzadeh.

Zinat är inte bara en populär ståupp-
komiker utan även författare, föreläsare, 
debattör, diktare, skådespelare och som-
marpratare. Föreläsningen ”Se upp – här 
kommer mångfald” gav oss en portion 
ståuppkomik blandat med skarpt allvar, 
och hörsalen på Bohusläns museum var 
fullsatt.

Konferencier Kim Blomster inledde 
kvällen med att presentera arrangörerna 
i samverkansgruppen och citerade också 
Martin Luther King:  ”Tragedin i världen 

är inte de onda människornas brutalitet, 
utan de goda människornas tystnad”. 
Detta inspirerade en gång i tiden Brotts-
offerjourernas Riksförbunds dåvarande 
ordförande Björn Lagerbäck att starta 
Brottsofferdagen, som numera är en 
internationell företeelse.

Brottsofferjouren Bohus- Norra Älvs- 
borgs ordförande Rune Andreasson 
tände traditionsenligt ett ljus för alla 
brottsoffer, och vi tittade på en pre-

Humorn – ett sätt att stå upp och att               förebygga våld

FOTO BROTTSOFFERJOUREN BOHUS-NORRA ÄLVSBORG

sentation om vad jourerna runt om i 
Sverige arbetar med. Som avslutning på 
presentationen lyssnade vi på en sång 
som duon Aleco & Mathisson dedikerat 
till Brottsofferjouren i samband med  
terrordådet i Stockholm i april 2017. 
Duon skänker alla intäkter från online-
försäljningen till Brottsofferjouren. 

Aktivitetetssamordnare Inger Rölland 
berättade att Brottsofferjouren Bohus-
Norra Älvsborg numera har ett swish-
nummer, 123 230 7304, som ett nytt 
enkelt sätt att få in medlemsavgifter. 
Dessutom erbjuds ungdomar under  
20 år medlemskap för 20 kronor per år, 
vilket är ännu ett led i föreningens före-
byggande arbete med fokus på unga.

Efter vår inledning var det äntligen 
dags för Zinat Pirzadeh att äntra scenen! 
Zinat blandade underbara och komiska 
berättelser från sitt liv tillsammans med 

Många kom till Bohusläns museum i Uddevalla för att hedra alla brottsdrabbade på Internationella Brottsofferdagen.

Vi kan återvinna 
människor! Det finns 

så mycket att ta tillvara 
hos dessa människor, 
starka individer som 
kommit till Sverige för 
att skapa sig ett nytt liv.”
Zinat Pirzadeh i sitt föredrag ”Se upp – här kommer 
mångfald”.
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FOTO BROTTSOFFERJOUREN BOHUS-NORRA ÄLVSBORG

Ståupparen Zinat Pirzadeh höll ett bejublat föredrag i Uddevalla. Här med Bohus-Norra Älvsborgs ordförande Rune Andreasson.

Humorn – ett sätt att stå upp och att               förebygga våld
tänkvärda och skarpa iakttagelser från 
vårt segregerade samhälle i sin föreläs-
ning ”Se upp – här kommer mångfald”. 

Att det kan bli missförstånd mellan 
människor från olika länder är inte svårt 
att förstå, och konsten är väl att ta det 
med lugn och humor. Som när Zinat 
berättade att det är svårt att bli arg på 
en ”ny svensk” som ställer sig på ens 
parkeringsplats som det står privat på, 
när hen med ett leende säger: ”Ja, jag är 
ju privatperson!”.

Zinat berättade också om sin make 
som hon även benämnde ”Hitlers våta 
dröm” med tanke på hans skandinaviska 
utseende. Eller att det är irriterande när 
rasister är snygga. 

Zinat påpekade också att många 
svenskar ju har husdjur, så varför inte 
skaffa en egen flykting också?  Eller som 
hon också uttryckte det: ”Vi kan åter-
vinna människor! Det finns så mycket 

att ta till vara på hos dessa människor, 
starka individer, som kommit till Sverige 
för att skapa ett nytt liv.”

Zinat berättade även med värme om 
sina svenska föräldrar Inez och Gunnar, 
som inte kunnat få egna barn men tog 
Zinat till sitt hjärta. Många berättelser 
handlade också om Zinats biologiska 
föräldrar som skapat många dråpliga 
situationer. Som när mamman var på 
en mycket nära väns begravning och 
storgrät högljutt, men sedan fick reda 
på att det var en helt annan persons 
begravning hon hamnat på... Då sa Zinat: 
”Undrar vad den avlidnes fru tänkte när 
en främmande kvinna sörjde hennes 
man så?”

Men det bästa var nog när Zinats 
femåriga dotter fick höra på förskolan 
att ”Din mamma är invandrare!” Nääää, 
svarade dottern då, hon är jobbig!” 

Många tänkvärda ord från  
Zinat fick vi och en av de starkaste 
var uppmaningen att vi inte ska foku-
sera på skillnaderna mellan människor, 
utan i stället fokusera på våra likheter.

När Zinat hade avslutat sin före- 
dragning passade vi på att sjunga ”Ja 
må hon leva” – för det var Zinats födelse- 
dag! Det blev en härlig avslutning på  
vår kväll tillsammans. I present fick  
Zinat en rosa burk med kärlek. 

Alla i samverkansgruppen var på plats 
på Bohusläns museum och bjöd på in-
formation om sina verksamheter under 
kvällen. Efter Zinats föredragning stan-
nade många kvar och pratade med oss 
och lät sig smaka på våra förfriskningar. 
Vi var alla mycket nöjda när vi samman-
fattade kvällen.

BROTTSOFFERJOUREN BOHUS-NORRA ÄLVSBORG

Tragedin 
i världen 

är inte de onda 
människornas 
brutalitet, 
utan de goda 
människornas 
tystnad.
Martin Luther Kings ord fick 
inleda Bohus-Norra Älvsborgs 
evenemang på Internationella 
Brottsofferdagen.
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Brottsofferjouren Uppsala län  
uppmärksammade den Interna-
tionella Brottsofferdagen 2018 
med en eftermiddag i Tierp med 
föreläsningar och panelsamtal på 
temat ”stöd till brottsutsatta med 
funktionsnedsättning”. 

Eventet genomfördes tillsam-
mans med Tierps kommun och 
cirka 20 personer visade intresse 
och deltog. Inbjudna föreläsare 
var HSO:s ordförande Fredrik 
Larsson, kommunpolis Kjell-Åke 
Ederyd (Tierp och Älvkarleby) 
och Agnetha Hammarin från 
Region Uppsala. 

Samtliga föreläsare fokuse-
rade på sina olika perspektiv på 
utsatthet vid funktionsnedsätt-
ning. Föreläsningarna var mycket 
uppskattade och de flesta del-
tagare tog också för sig av våra 
broschyrer och annat material.
Från den lokala pressen fick vi 
bra respons. 

BROTTSOFFERJOUREN VÄSTERNORRLAND
JAN BERGQUIST

Utsatthet vid 
funktionsnedsättning

Samordnare Jessica Mattsson och HSO:s 
ordförande Fredrik Larsson. Uppsalas 
satsning på ”Projekt funktionsnedsättning” 
kommer att fortsätta under året.

När Brottsofferjouren Västernorrland 
höll årsmöte fick deltagarna en lektion 
i Kronofogdens arbete. Marcus Hög-
berg berättade om myndighetens verk-
samhet, som för många av åhörarna 
visade sig vara betydligt mer omfat-
tande än man hade kännedom om. 

Kronofogdens Marcus Högberg 
poängterade tydligt att verksamheten är 
en ombudsverksamhet vars uppgift är 
att stå neutral mellan berörda parter och 
endast effektuera beslut, för det mesta 
av kravkaraktär, som andra myndigheter 
beslutat. Men, betonade Marcus, den 
uppfattning allmänheten ofta har är 
att det är Kronofogden som är orsak till 
beslutet. 

Eftersom Brottsofferjourens främsta 
uppgift är att hjälpa och stödja brotts-
utsatta personer i såväl akutskedet 
som senare i domstol, så koncentrerade 
Marcus Högberg sitt anförande till ska-
destånd och dithörande frågor.

Årsmötesförhandlingarna klarades av 
med bravur genom mötesordföranden 
Per-Eriks Larssons erfarna ledarskap.

Verksamhetsberättelsen visar på en 
mycket omfattande verksamhet med 
bland annat arrangerande av utbildning-
ar och konferenser för såväl allmänhet 

som stödpersoner och vittnesstödjare.
Föreningen bedriver stödverksamhet 

genom fem olika jourgrupper placerade 
på olika orter i Västernorrlands län samt 
vittnesstödsgrupper vid länets domsto-
lar. Antalet aktiva i de olika stödpersons- 
och vittnesstödsgrupperna är cirka 35 
personer. De har under året mött hund-
ratals brottsutsatta personer och deras 
anhöriga. En fantastisk och betydelse-
full insats för medmänniskor i det svåra 
och utsatta läge en brottsutsatt person 
kan vara. Detta är en ovärderlig uppgift 
som kompletterar berörda samhälls-
funktioner. 

Föreningens stödpersons- och 
vittnesstödsgrupper, som utför arbetet 
ideellt, får möta mycket tacksamhet 
från de personer som man hjälpt att 
försöka komma vidare i livet efter att ha 
drabbats av brott.

Efter sedvanliga val ingår följande 
personer under år 2018 i föreningens 
styrelse: Lars Edlund (ordförande), Carin 
Lockner-Holmberg, Ann Rönnlund, 
Göran Norlén och Leif Hemmingsson. 
Ersättare: Per-Erik Larsson och Björn 
Frisk. Efter förhandlingarna samlades 
deltagarna till en stunds samvaro.

BROTTSOFFERJOUREN VÄSTERNORRLAND
JAN BERGQUIST

Kronofogdens arbete blev 
ögonöpppnare på årsmöte

FOTO BROTTSOFFERJOUREN VÄSTERNORRLAND

Uppsala län välkomnar Heby-jouren
Heby är sedan årsskiftet en del av 
Brottsofferjouren Uppsala län, Sala 
betjänas av Västmanland. Uppsala får 
kommunbidrag från Heby och har redan 
tagit emot stödsökande från kom-
munen. Nu gäller det  att upparbeta 

kontakter i Heby med både kommunen 
och kvinnojour samt övriga nätverk.
Vår referensgrupp med representation 
från kommunerna har nu utökats med 
en förtroendevald och en tjänsteperson 
från Heby. Hjärtligt välkomna!
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Marie-Louise Brändström (bilden ovan) 
är ny samordnare i Umeåregionen. 
Anställningen blev möjlig sedan Umeås 
kommunalråd Hans Lindberg (S) och Eva 
Strangert, styrelseledamot, underteck-
nat ett IOP-avtal.

Brottsofferjouren Uppsala län har 
deltagit i en utbildning i hjärt- och 
lungräddning samt ”viktigt att veta i 
händelse av särskild händelse” under 

ledning av Civilförsvarsförbundet. En 
lärorik och engagerande kväll som 
gav mycket, både nya kunskaper och 
skratt.

Hjärt- och lungräddning på schemat

Brottsofferjouren Umeåregionen har 
anställt en samordnare på halvtid. 
Från den 1 mars kommer Marie-Louise 
Brändström lägga tid på att få kommu-
nerna i Umeåregionen att samverka.

Arbetet i jouren har tidigare enbart vilat 
på ideella krafter, så anställningen av en 
samordnare innebär en betydande och 
synnerligen positiv förstärkning av de 
personella resurserna. 

Det är dessutom en person med ge-
digna erfarenheter som vi välkomnar in 
i verksamheten i den, delvis, nya rollen. 

Nyanställd samordnare efter IOP-avtal
Marie-Louise har under flera år arbetat 
ideellt som vittnesstöd och även som 
uppskattad vittnesstödssamordnare. Nu 
får hon ytterligare arbetsuppgifter, inte 
minst med att få i gång nära samverkan 
med kommunerna i Umeåregionen.  

Jouren hade länge och envetet 
arbetat för ett ekonomiskt tillskott stort 
nog för att anställa en samordnare, när 
det slutligen lyckades. I december 2017 
skrevs IOP-avtal (idébaserat offentligt 
partnerskap) med kommunerna inom 
Umeåregionen – förutom Umeå, också 
Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, 

Vindeln och Vännäs. Det möjliggjorde 
anställningen av Marie-Louise Bränd-
ström, och att jouren nu har resurser 
för att samarbeta med kommunerna på 
ett sätt som inte var möjligt tidigare. 

För att göra det tydligt att vårt stöd 
involverar hela regionen bytte jouren 
namn till Brottsofferjouren Umeåregio-
nen (från tidigare Brottsofferjouren 
Umeå) i samband med IOP-överens-
kommelserna.

BROTTSOFFERJOUREN UMEÅREGIONEN

FOTO BROTTSOFFERJOUREN UM
EÅREGIONEN
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Brottsofferjouren i södra Kalmar 
län har haft överläggningar med 
polisområdesledningen i syd-
östra Sverige gällande att allt färre 
ärenden lämnas över från polisen 
till Brottsofferjouren. 

Det har under dessa samtal 
rått stor samstämmighet mellan 
polisen och jouren om att lösningar 
måste till för att förbättra ärende-
flödet för att ge brottsoffren det 
stöd som de har rätt till. För att 
förbättra informationen mellan 
polisen och jouren erbjöds företrä-
dare för jouren att delta vid PKC 
utbildningar. PKC är den plats inom 
polisen där det stora anmälnings-
flödet finns.

Företrädare för jouren har nu 
varit med vid två utbildningstillfäl-
len och redan märks ett betydligt 
större ärendeflöde av brottsanmäl-
ningar till Brottsofferjouren.

Dessutom har personalen vid 
PKC i Kalmar uttryckt sin stora 
uppskattning för den information 
som förmedlats från Brottsoffer-
jouren i södra Kalmar län. Det är 
något som på sikt både förbättrar 
kommunikationerna, samarbetet 
och inte minst överförande av 
brottsanmälningar där brottsoffer 
fått möjlighet att uttrycka sitt 
behov av kontakt med jourens 
stödpersoner.

Samtal och utbyte av informa-
tion har ännu en gång visat sig vara 
ett vinnande koncept.

 
BROTTSOFFERJOUREN SÖDRA KALMAR LÄN

Brottsofferärenden 
från polisen
ökar i Kalmar

Arrangör Inger Rölland, Brottsofferjouren Bohus-Norra Älvsborg, och Åmåls folkhälsostrateg Ann-Kristin Löv-
qvist flankerar verksamhetsutvecklare Olle Cox från Brottsofferjouren Sverige som föreläste om barn och unga.

FOTO BROTTSOFFERJOUREN BOHUS-NORRA ÄLVSBORG

Vad gör ungdomar på nätet? Ja, det 
fick de som besökte Brottsofferjouren 
Bohus-Norra Älvsborgs föreläsning 
veta.

Tillsammans med Åmåls kommun och 
Länsförsäkringar Älvsborg anordnade 
Brottsofferjouren en föreläsning om vad 
ungdomar gör på nätet. 

Riksförbundets Olle Cox, verksam-
hetsutvecklare barn och unga, introdu-
cerade alla vuxna i ungdomars liv på 
nätet. Han berättade om vilka verktyg 
vuxna har för att bättre kunna förstå och 
hjälpa när det behövs.

– Nätet är en naturlig del av barns och 
ungas liv och en social plats lika viktig 
att hänga på som vilken fysisk plats som 
helst, säger Olle Cox. På nätet umgås du, 
blir kär, utvecklar förmågor och söker 
kunskap. Men som med alla platser där 

människor är, finns också risken för 
kränkningar, mobbning, hat och hot.

Han var tydlig med att för att skapa 
förändring behöver vuxna prata om 
nätet, visa intresse, skaffa egen kunskap 
och förbereda unga för ett digitalt liv.

Efter föreläsningen presenterades två 
av tre framtagna filmer om miljöer där 
ungdomar vistas och utsätts för krän-
kande språk. Detta är en ny satsning i 
förebyggande syfte. Filmerna vänder sig 
till ungdomar, men även föräldrar, lärare, 
tränare och fritidsledare.

Folkhälsostrateg Ann-Kristin Lövqvist 
hade bjudit in olika verksamheter från 
Åmåls kommun samt pensionärsfören-
ingar, Svenska kyrkan, Sisu och politiker. 
Vi var 40 personer på eftermiddagsfika i 
församlingshemmet.

BROTTSOFFERJOUREN BOHUS-NORRA ÄLVSBORG

Vuxna måste förbereda  
ungdomar för ett digitalt liv



23Tidningen Brottsoffer nr 2/2018

Brottsofferjourerna

blekinge län

Blekinge
Karlshamn, Karlskrona, Olofström, 
Ronneby, Sölvesborg. Vittnesstöd: 
Blekinge tingsrätt.
Karlskrona: 0455-822 80
Karlshamn: 0454-192 92
Ronneby: 0457-177 74
Sölvesborg: 0456-144 10
info@blekinge.boj.se 
www.blekinge.boj.se 

dalarnas län

Avesta-Hedemora
0225-77 45 77, 070-627 90 17
info@avesta-hmora.boj.se
www.avesta-hmora.boj.se 

Leksand-Rättvik
0247-133 21
info@leksand-rattvik.boj.se

Mellersta Dalarna
Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika, 
Smedjebacken, Säter. Vittnesstöd: 
Falu tingsrätt.
0243-143 71, 070-625 65 80
info@mdalarna.boj.se
mellerstadalarna.boj.se

Norra Dalarna
Malung-Sälen, Mora, Orsa, Vansbro, 
Älvdalen. Vittnesstöd: Mora tingsrätt.
0250-181 68
info@mora.boj.se
www.mora.boj.se

gotlands län

Stockholm-Gotland  
Huvudkansli
08-120 542 40
info@stockholm-gotland.boj.se
www.stockholm-gotland.boj.se

Lokalkontor Gotland 
Vittnesstöd: Gotlands tingsrätt.
0498-65 58 00
gotland@boj-stockholm-gotland.se

gävleborgs län

Bollnäs-Ovanåker
0278-247 02
info@bollnas-ovanaker.boj.se
www.bollnas.boj.se

Gästrike Västra
Hofors, Ockelbo, Sandviken.
026-25 90 00, 070-696 58 24
info@gastrike.boj.se

Gävle
026-10 55 77, 070-570 32 10
info@gavle.boj.se
www.gavle.boj.se 

Hudiksvall-Nordanstig
Vittnesstöd: Hudiksvalls tingsrätt
0650-100 20
info@hudiksvall.boj.se

Ljusdal
0651-101 01, 0730-753 036
info@ljusdal.boj.se

Söderhamn
Vittnesstöd: Söderhamns tingsställe.
0270-101 21 
070-526 64 03
info@soderhamn.boj.se

hallands län

Falkenberg
0346-587 87
info@falkenberg.boj.se

Kungsbacka
0300-83 48 40
info@kungsbacka.boj.se

Södra Halland
Halmstad, Hylte, Laholm.  
Vittnesstöd: Halmstads tingsrätt.
035-12 48 24, 035-12 48 43
info@sodrahalland.boj.se
www.sodrahalland.boj.se

Varberg
Vittnesstöd: Varbergs tingsrätt.
0340-67 65 01
info@varberg.boj.se

jämtlands län

Jämtland
Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, 
Ragunda, Strömsund, Åre, Öster-
sund. Vittnesstöd: Östersunds 
tingsrätt.
063-51 24 00, 073-801 45 64
info@jamtland.boj.se 
www.jamtland.boj.se 

jönköpings län

Höglandskommunerna
Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås, 
Vetlanda.Vittnesstöd: Eksjö tingsrätt.
0381-138 55
info@hoglandskommunerna.
boj.se

Jönköping
Habo, Jönköping, Mullsjö. Vittnes-
stöd: Jönköpings tingsrätt, Göta 
hovrätt.
036-10 76 40
info@jonkoping.boj.se
www.jonkoping.boj.se

Småland West
Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd, Värnamo.
0370-158 77
info@smalandwest.boj.se
www.smalandwest.boj.se 

kalmar län

Oskarshamn- 
Mönsterås-Högsby 
Vittnesstöd: Oskarshamns tings-
ställe.
0491-176 00
info@oskarshamn.boj.se 
www.oskarshamn.boj.se 

Södra Kalmar Län
Borgholm, Emmaboda, Kalmar, 
Mörbylånga, Nybro, Torsås.
Vittnesstöd: Kalmar tingsrätt.
0480-880 85
info@kalmar.boj.se 
www.kalmar.boj.se

Vimmerby-Hultsfred
Hultsfred, Vimmerby, Västervik.
Vittnesstöd: Västerviks tingsställe.
0495-128 18
info@hultsfred.boj.se 

kronobergs län

Sunnerbo
Ljungby, Markaryd.
Ljungby: 0372-145 21
Strömsnäsbruk: 0433-719 25
info@sunnerbo.boj.se 
www.sunnerbo.boj.se 

Växjö
Alvesta, Lessebo, Tingsryd, 
Uppvidinge, Växjö. Vittnesstöd: 
Växjö tingsrätt.
0470-456 94
info@vaxjo.boj.se
www.vaxjo.boj.se

Älmhult
0476-169 31
info@almhult.boj.se

norrbottens län

Boden
0921-124 44
info@boden.boj.se
www.boden.boj.se

Luleå
Vittnesstöd: Gällivare tingsrätt, 
Haparanda tingsrätt, Kiruna tings-
ställe, Luleå tingsrätt.
0920-104 13
info@lulea.boj.se
www.lulea.boj.se

Piteå-Älvdals
Arvidsjaur, Arjeplog, Piteå, Älvsbyn.
0911-181 81

skåne län

Helsingborg- 
Höganäs-Bjuv 
Vittnesstöd: Helsingborgs tingsrätt.
042-13 37 00
info@helsingborg.boj.se
www.helsingborg.boj.se

Hässleholm- 
Osby-Perstorp
Vittnesstöd: Hässleholms tingsrätt.
0451-127 17
info@hassleholm.boj.se 
www.hassleholm.boj.se

Landskrona-Svalöv 
Vittnesstöd: Lunds tingsrätt – 
Landskrona.
0418-43 61 71
info@landskrona.boj.se

Mellersta Skåne
Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, 
Lomma, Lund, Staffanstorp.
Vittnesstöd: Lunds tingsrätt
046-32 32 98
info@mskane.boj.se
www.mskane.boj.se 

Nordöstra Skåne 
Bromölla, Kristianstad, Östra Göinge. 
Vittnesstöd: Kristianstads tingsrätt
044-12 17 33
info@noskane.boj.se
www.noskane.boj.se

Söderslätt
Svedala, Trelleborg, Vellinge.
0410-103 70
info@soderslatt.boj.se
www.soderslatt.boj.se 

Brottsoffer- och  
Kvinnojouren Freezonen
Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla, 
Ystad. Vittnesstöd: Ystads tingsrätt
0411-783 77
info@freezonen.boj.se
www.freezonen.se

Lokala brottsofferjourer 
De lokala brottsofferjourerna 
ger stöd till brottsoffer,  
anhöriga och vittnen. Här fin-
ner du kontaktuppgifter  
till din närmaste jour.  
För postadresser se  
www.brottsofferjouren.se.

Telefoncentral 
Brottsofferjourernas Telefon- 
central nås på 0200-21 20 19 
och hjälper till att förmedla  
kontakt till alla lokala brotts-
offerjourer i Sverige. 

Stöd på eget språk 
För stöd på eget språk  
fyll i kontaktformulär på  
www.brottsofferjouren.se  
eller ring 0200-21 20 19.

Brottsofferjouren  
Sveriges kansli 
Brottsofferjouren Sveriges 
kansli når du på  
08-644 88 00 eller  
info@brottsofferjouren.se.

Brottsofferjouren  
Sveriges styrelse 
Brottsofferjouren Sveriges 
styrelse nås via  
styrelsen@boj.se.

Läs mer 
Läs mer om Brottsofferjouren  
på www.brottsofferjouren.se

facebook.com/BrottsofferjourenSverige 
Flera lokala jourer har också egna sidor på Facebook.



24 Tidningen Brottsoffer nr 2/2018

Brottsofferjourerna
Ängelholm
Båstad, Klippan, Åstorp,  
Ängelholm, Örkelljunga.
0431-143 00
info@engelholm.boj.se
www.engelholm.boj.se

Österlen
Simrishamn, Tomelilla.
0417-123 12
info@osterlen.boj.se
www.osterlen.boj.se 

stockholms län

Stockholm-Gotland  
Huvudkansli
08-120 542 40
info@stockholm-gotland.boj.se
www.stockholm-gotland.boj.se 

Lokalkontor Norrort
Järfälla, Sigtuna, Sollentuna,
Upplands Väsby, Upplands-Bro.
Vittnesstöd: Attunda tingsrätt, 
Norrtälje tingsrätt.
08-591 272 00
norrort@boj-stockholm-
gotland.se 

Lokalkontor  
Innerstaden-Lidingö
Lidingö, Stockholms stadsdelar: 
Kungsholmen, Norrmalm, Söder-
malm, Östermalm.
08-612 21 21
innerstaden-lidingo@boj-
stockholm-gotland.se 
 
Haninge-Nynäshamn 
08-777 85 00
info@haninge.boj.se
www.haninge.boj.se 

Huddinge-Botkyrka
08-710 01 02, 070-772 01 02
info@h-b.boj.se

Nacka-Tyresö-Värmdö
Vittnesstöd: Nacka tingsrätt.
08-466 91 66
info@nacka.boj.se
www.ntv.boj.se

Norrtälje 
0176-571 81
info@norrtalje.boj.se 

Brottsoffer-, kvinno- och 
tjejjouren Södertälje
Salem, Södertälje. Vittnesstöd: 
Södertälje tingsrätt.
08-550 147 34, 070-494 68 75
info@sodertalje.boj.se 
www.sodertalje.boj.se

Södra Roslagen
Danderyd, Täby, Vallentuna, 
Vaxholm, Österåker.
08–768 83 82
info@sodraroslagen.boj.se  
 
Södra Stockholm
Stokholms stadsdelar: Enskede-
Årsta-Vantör, Farsta, Hägersten-
Liljeholmen, Skarpnäck, 
Skärholmen, Älvsjö.
Vittnesstöd: Solna tingsrätt, 
Stockholms tingsrätt, Södertörns 
tingsrätt, Svea hovrätt.
08-604 19 50
info@sodrastockholm.boj.se 
www.sodrastockholm.boj.se

Västerort 
Ekerö, Solna, Sundbyberg, 
Stockholms stadsdelar: Bromma, 
Hässelby-Vällingby, Rinkeby-
Kista, Spånga-Tensta.
08-89 70 00
info@vasterort.boj.se
www.vasterort.boj.se

södermanlands län

Eskilstuna
Vittnesstöd: Eskilstuna tingsrätt.
016-12 62 10
info@eskilstuna.boj.se
www.eskilstuna.boj.se 

Katrineholm- 
Flen-Vingåker
0150-780 17
info@katrineholm.boj.se
www.katrineholm.boj.se 

Strängnäs
0152-176 00
info@strangnas.boj.se

Östra Sörmland
Gnesta, Nyköping, Oxelösund, 
Trosa. Vittnesstöd: Nyköpings 
tingsrätt.
0155-28 62 20
info@o-sormland.boj.se
www.ostrasormland.boj.se

uppsala län 
Enköping
Enköping
0171-262 06
info@enkoping.boj.se
www.enkoping.boj.se

Uppsala län
Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, 
Älvkarleby och Östhammar.
018-10 65 00
info@uppsala.boj.se
www.uppsala.boj.se

värmlands län

Värmland
Forshaga, Grums, Hagfors,  
Hammarö, Karlstad, Kil, Munkfors, 
Sunne, Säffle, Torsby. Vittnesstöd: 
Värmlands tingsrätt.
054-18 28 88
info@varmland.boj.se
www.varmland.boj.se

Västra Värmland
Arvika, Eda, Årjäng.
0570-104 54
info@vvarmland.boj.se
 
Östra Värmland 
Filipstad, Kristinehamn, Storfors.
0550-122 20
info@ostravarmland.boj.se
www.ostravarmland.boj.se 

västerbottens län

Dorotea
070-21 99 663
info@dorotea.boj.se

Lycksele
Lycksele, Storuman, Sorsele, Åsele.
Vittnesstöd: Lycksele tingsrätt.
0730-77 73 03
info@lycksele.boj.se

Skellefteå
Malå, Norsjö, Skellefteå.
Vittnesstöd: Skellefteå tingsrätt.
0910-70 18 20
info@skelleftea.boj.se

Umeåregionen
Bjurholm, Nordmaling, Roberts-
fors, Umeå, Vindeln, Vännäs. 
Vittnesstöd: Umeå tingsrätt, 
Hovrätten för Övre Norrland.
072-732 24 41
info@umea.boj.se 
www.umea.boj.se

Vilhelmina
070-204 75 53
brottsofferjouren@
vilhelmina.se

västernorrlands län

Västernorrland
Härnösand, Kramfors, Sollefteå, 
Sundsvall, Ånge, Örnsköldsvik. 
Vittnesstöd: Sundsvalls tingsrätt, 
Ångermanlands tingsrätt, Örnskölds- 
vik tingsställe, Hovrätten för Nedre 
Norrland.
070-310 16 38
info@vasternorrland.boj.se
www.harnosand.boj.se 

västmanlands län

Västmanland
Fagersta, Hallstahammar, 
Norberg, Sala, Skinnskatteberg, 
Surahammar, Västerås. Vittnes-
stöd: Västmanlands tingsrätt.
021-41 32 60
info@vastmanland.boj.se
www.vastmanland.boj.se 
Stödcentrum för Unga  
Västerås: 010-567 63 25 
stodcentrum@vasteras.boj.se 

Västra Mälardalen
Arboga, Kungsör, Köping
0221-200 91
info@vmalardalen.boj.se
www.vmalardalen.boj.se

västra götalands län

Ale
0303-33 06 44
info@ale.boj.se

Alingsås-Lerum- 
Vårgårda-Herrljunga
Vittnesstöd: Alingsås tingsrätt.
0322-63 97 97
info@alingsas.boj.se

Bohus-Norra Älvsborg
Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, 
Lysekil, Mellerud, Munkedal, 
Uddevalla, Vänersborg, Sotenäset, 
Åmål. Vittnesstöd: Uddevalla 
tingsrätt, Vänersborgs tingsrätt. 
0720-44 45 93
info@bohus-nalvsborg.boj.se
www.bohus-nalvsborg.boj.se

Borås
Bollebygd, Borås, Mark, Sven-
ljunga, Tranemo, Ulricehamn. 
Vittnesstöd: Borås.
033-10 11 05
info@boras-sjuharad.boj.se
www.boras-sjuharad.boj.se

Göteborg
Mölndal, Härryda, Partille.
Vittnesstöd: Göteborgs tingsrätt, 
Hovrätten för Västra Sverige.
0709-70 50 50
info@goteborg.boj.se
www.goteborg.boj.se 

Kungälv
Orust, Tjörn, Stenungsund.
0303-177 09
info@kungalv.boj.se
www.kungalv.boj.se 

Strömstad-Tanum
0703-31 81 89
info@stromstad-tanum.boj.se
www.stromstad-tanum.boj.se

Trollhättan-Lilla Edet 
0520-805 14 
072-907 08 21
Vittnesstöd: 0720-44 45 93
info@trollhattan.boj.se
www.trollhattan.boj.se

Västra Skaraborg
Essunga, Grästorp, Götene, 
Lidköping, Skara, Vara.
0510-235 88
info@v-skaraborg.boj.se

Östra Skaraborg
Falköping, Hjo, Karlsborg,  
Skövde, Tibro, Tidaholm.  
Vittnesstöd: Skaraborgs tingsrätt.
0500-48 75 43
info@ostraskaraborg.boj.se
www.ostraskaraborg.boj.se

örebro län

Sydnärke
Askersund, Hallsberg, 
Kumla, Laxå
0582-154 24, 070-535 91 44
info@sydnarke.boj.se

Bergslagen
Degerfors, Hällefors, Karlskoga, 
Lindesberg, Ljusnarberg, Nora.
0586-576 49
info@orebrolan.boj.se
www.orebro.boj.se 

Örebro-Lekeberg
Vittnesstöd: Örebro tingsrätt.
019-12 14 44
info@orebro-lekeberg.boj.se
www.orebro.boj.se 

östergötlands län

Västra Östergötland 
Boxholm, Mjölby, Motala,  
Vadstena, Ödeshög.
0141-23 44 94, 0142-880 88
info@v-ostergotland.boj.se 
v-ostergotland.boj.se 


