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Verksamhetsplan 
Verksamhetsåret 2008 

 
Verksamhetsmål 
Att göra Norrköpings Brottsofferjour så känd som möjligt hos allmänheten för att därmed kunna nå 
fler människor som behöver vårt stöd och vår hjälp.  
Men vi ska även bedriva brottsförebyggande åtgärder så som vi gjort verksamhetsåret 2006 och 
2007 samt förstås fortsätta med vår brottsofferstödjande verksamhet, vilken är grunden för hela 
föreningen. 
Förhoppningen är också att varje styrelseledamot kan ta ansvar för varsitt ansvarsområde utifrån 
intresse och tidigare erfarenheter för att därmed ytterligare effektivisera verksamheten. 
 
Verksamhetsområden 
 
Barn och ungdomar – genom att erbjuda oss att medverka vid temadagar på skolor, samt föreläsa 
för enskilda klasser när så efterfrågas. 
 
Äldre – genom att kontakta PRO, SPI och andra organisationer där gamla samlas för att umgås och 
erbjuda oss att komma dit och prata om olika typer av brott, brottsförebyggande åtgärder, vad som 
händer psykiskt och fysiskt med en själv när man blir utsatt för brott samt rent praktiska råd om 
försäkringar med mera. 
Vår brottsoffersamordnare har sedan några månader tillbaka börjat jobba på en föreläsningsserie 
som är tänkt att erbjudas till personal inom äldreomsorgen, anhörigvårdare samt 
pensionärsföreningar. 
 
Allmänheten – genom att vara mer aktiva med att visa upp föreningen i olika sammanhang kan vi 
också nå ut till fler människor med information om oss. 
 
Vårdcentraler – vi har genom vårt avtal med kommunerna skyldighet att informera 
vårdcentraler i vårt upptagningsområde om vår verksamhet och om hur vi kan hjälpa till 
och ibland kanske till och med kan vara ett komplement till dem. 
Redan i dagsläget finns det vårdcentraler i Norrköping som hänvisar till oss men vi måste bli 
bättre på att nå ut med vår information även i de andra kommunerna. 
 
Vittnesstödsverksamheten – på grund av att det har varit många delar i verksamheten som har 
behövt åtgärdas så har tyvärr vittnesstödsverksamhet och stödpersonsverksamheten också i vissa fall 
blivit åsidosatta och inte fått den uppmärksamhet som den så väl förtjänar. Förhoppningen är att vi 
nu ska kunna råda bot på det och dels starta samtal och möten med bara vittnesstödsgruppen men 
även se över vad som behöver förbättras borta på Tingsrätten så att vittnesstöden ska kunna få en så 
gynnsam arbetssituation som möjligt. 
Dessutom behöver dialogen mellan Tingsrättens personal och våra ideella bli bättre och tydligare 
gränser för vårt ideella engagemang måste framhållas. 
 
Utbildningar 
 
Utbildning för nya vittnesstöd och stödpersoner – Vi hoppas kunna bege oss ut i de övriga 
kommunerna och hålla utbildningar för nya stödpersoner och vittnesstöd på orten. I dagsläget finns 
inga pengar sökta från Brottsofferfonden för sådana projekt så allt är beroende på hur vårt 
ekonomiska läge ser ut lite längre fram under året. 
 
Fortbildningar – För att kunna fortbilda redan aktiva vittnesstöd och stödpersoner har föreningen 
förr anordnat olika studiecirklar. Dessa har varit mycket tidskrävande för deltagarna då många har 
jobb att sköta, brottsoffer att ringa på kvällarna och att då även hinna fortbilda sig en kväll i veckan 
under cirka tio veckor blir för mycket för redan hårt arbetsbelastade volontärer. 
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Förra året började vi en serie fortbildningar där vi skrapade lite på ytan i ämnen som Barn till och 
som brottsoffer, Våld mot äldre samt en helutbildningshelg i ämnet sexualbrott med tyngdpunkten 
våldtäkter. 
Under året kommer även våra nyutbildade stödpersoner och vittnesstöd att erbjudas utbildning om 
just sexualbrott. 
Vi kommer också att vid andra utbildningstillfällen fokusera på ämnen som hedersrelaterat våld, vår 
psykiska hälsa och etik och moral i vårt ideella engagemang. 
 
Studieresa – I dagsläget finns inga studieresor inplanerade. 
 
Studiebesök – vi hoppas på att kunna genomföra ett studiebesök vid Norrköpings häkte någon gång 
under året. 
Det har också framkommit önskemål om att kunna åka upp till Stockholm och besöka 
Telefoncentralen för att se hur de jobbar. Tyvärr är det beroende på om vi kan få ihop pengar till en 
sådan resa. 
 
Gemensam kurs – Vi har under våren fått erbjudande av Juno Blom, Länsstyrelsen, att delta i en 
kurs som handlar om hedersrelaterat våld. Det är Juno Blom själv som tagit initiativet till en sådan 
utbildning och meningen är att alla länets brottsofferjourer då kommer att delta. 
Utbildningen kommer att hållas i Norrköping men något datum är ej ännu bestämt. 
 
Övrigt 
Vi kommer att fortsätta vår jakt på sponsorer eftersom vi är i stort behov av extra tillskott till kassan. 
De här pengarna är extra viktiga eftersom det är dem som möjliggör om vi kan hitta på några 
aktiviteter med dem som jobbar i jouren. 
 
Vi är också i behov att hitta nya vittnesstöd och stödpersoner att utbilda så stor del av vår tid 
kommer att gå åt att leta efter intresserade brottsofferstödjare. 
 
 


