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Inledning
Även verksamhetsåret 2021 har i stor utsträckning inneburit utmaningar. Med hänsyn taget till den
rådande pandemin har föreningen ändå lyckats väl med att upprätthålla och utveckla verksamheten.
Boj Södra Stockholm har under hösten arbetat fram för att en långsiktig strategiplan plan för åren
2022-2025. Planen utgår ifrån Boj Sveriges strategiplan och har konkretiserats för de kommande
årens verksamhet. Planen kommer att presenteras och förankras vid årsstämman.
Föreningen har fortsatt sitt utåtriktade arbete för att skapa kännedom om den hjälp som föreningens
volontärer kan erbjuda både brottsutsatta och vittnen vid rättegångar på de tre tingsrätterna och
Svea hovrätt som föreningen har inom sitt ansvarsområde.
På regional nivå medverkar föreningen i samarbete med Boj-föreningarna Västerort och StockholmGotland i utbildning av stödpersoner. Boj Södra Stockholms samordnare har också deltagit i olika
projekt inom Brottsofferjouren Sverige.

Organisation
Styrelsen
För verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning;
Eva Gustafson
Per-Arne Spiik
Lea Ahnelöv
Lukas Eriksson Törnqvist
Lisbeth Holmdahl
Camilla Berntsson
Mikaela Broberg

Ordförande (vald för 1 år). Avgick av hälsoskäl i maj
Vice Ordförande (nyvald för 2 år). Tog över Ordföranderollen
Ledamot
Ledamot – kassör
Ledamot - sekreterare
Ledamot (nyvald för 2 år)
Ledamot (nyvald för 2 år)

Styrelsen har haft styrelsemöten en gång per månad (dock ej i juli), flertalet digitala, på grund av
pandemirestriktionerna. Med flera nya ledamöter har styrelsen också sett över arbetsfördelningen
inom styrelsen.
Styrelsen har haft som ambition att skapa en nära samverkan mellan styrelsens övergripande
ledningsarbete och den operativa stödverksamheten. Fortlöpande samverkan har skett genom,
månadsvisa, digitala avstämningsmöten mellan Ordförande och samordnarna, veckan innan
kommande styrelsemöte.
När sedan mötesrestriktionerna lättade under sensommaren, kunde ett gemensamt möte med
samordnarna och styrelsen arrangeras. Mötet ägde rum på Stockholms tingsrätt och inkluderade en
rundvandring, vilket uppskattades av styrelsens ledamöter (för några första-gångsbesök på en
tingsrätt).

Medarbetare och kansli
Boj Södra Stockholm har fem anställda Samordnare och föreningskansliet är beläget i Farsta.
För Brottsoffersamordningen och den gemensamma föreningsadministrationen svarar Paola Torres
Barron (75%-tjänst) och Ida Arebark (50%-tjänst). Under året har Ida också drivit ett tidsbegränsat
projekt på 25% utöver sin grundanställning.
Vittnesstödsverksamheten vid Stockholm tingsrätt, säkerhetssalarna och Svea hovrätt drivs av Malin
Bengtsson, vid Södertörns tingsrätt av Natalie Hansdotter och vid Solna tingsrätt av Rodolfo Roth
Cortes.

Volontärer
Det direkta och operativa stödet för brottsutsatta, vittnen och anhöriga sköts av föreningens
volontärer.
Under året har nyrekrytering och grundutbildning genomförts (läs mer under redovisningen för
respektive verksamhet).
Antalet aktivt engagerade volontärer har under året varit;
• i brottsofferstödsverksamheten
• i vittnesstödsverksamheten vid Stockholms tingsrätt
• i vittnesstödsverksamheten vid Södertörns tingsrätt
• i vittnesstödsverksamheten vid Solna tingsrätt

-

15 personer
30-38 personer
25-30 personer
15 personer

Medlemmar
Antalet registrerade medlemmar i december 2021 var 213st.

Brottsofferverksamheten
Brottsofferstödjarnas uppdrag består i att ge samtalsstöd och praktisk rådgivning till brottsutsatta,
eller närstående till både brottsoffer och gärningsperson.
För att få vara stödperson hos oss krävs att man genomgår vår grundutbildning på 30 timmar plus
praktik. Denna utbildning genomför vi en gång på våren och en gång på hösten.
Den praktiska rådgivningen kan bestå av information hur rättsprocessen ser ut, ersättningsfrågor, vid
behov förmedla kontakt till myndigheter, Polisen, sjukvård, jurist, andra ideella organisationer m.m.
Stödpersonerna följer även med som stöd vid förhandlingar på tingsrätten.
Samtalsstöden sker på telefon och, vid behov, förbokade besök på kansliet.
Via volontärerna kan vi erbjuda - ”Stöd på eget språk” i följande språk: engelska, spanska, ryska,
tigrinja, grekiska, mongoliska och amhariska. Men med hjälp från Boj Riks kan stöd ges på ytterligare
13 språk.
De flesta av våra ärenden, ca 85%, kommer in via Polisen, där personen har gjort en anmälan, blivit
tillfrågade om de önskar stöd och tackat ja.
Samordnarna administrerar ärendena som kommer in och tilldelar dem till stödpersonerna. De övriga
15% är ärenden där stödsökande ringer direkt till jouren eller direkt förmedlas av vår
Riksorganisation, eller andra myndigheter/organisationer till oss, tar samordnarna själva. Dessa
ärenden ringer vi upp inom 24h.

Utbildningsinsatser
Samordnarna planerar och genomför både grund- och vidareutbildningar för stödpersonerna som
erbjuds under året. Vi försöker då också att beakta de samhällsutmaningar som finns i vårt
upptagningsområde och se till att vi kan stötta invånarna i deras utsatthet. För att kunna göra detta
på bästa sätt, försöker vi se till att ge våra stödpersoner relevanta utbildningar för att kunna möta
detta.
Under 2021 har vidareutbildningar hållits både digitalt och fysiskt. Handledningen har skett både i
större/mindre grupper och enskilt på jouren. Ämnen som vi bland annat fördjupat oss i, är:
• Förstå och överbrygga olikheter för att se utsatthet snarare än kön,
• Myter kring sexuellt våld,
• Prostitution och pornografin,
• Från kriminell till försoning med brottsoffer,

•
•
•
•
•
•

Brott och förtryck,
Våld i nära relation,
Prostitution av unga,
Brott mot äldre,
Barnkonventionen,
Brottsofferkonferens m.m.

Bidrag för utbildningsinsatserna har erhållits från BroM, samt stadsdelarna - Farsta, Enskede-ÅrstaVantör, Skarpnäck och Skärholmen.

Informationsarbete
Samordnarna har under året också arbetat uppsökande, sett till att synas mer då vi vet att
mörkertalet på de som skulle behöva vårt stöd är stort. De vet oftast inte vart de kan vända sig.
Under året har informationsmaterial på olika språk tagits fram och förmedlats på forum riktat till den
specifika målgruppen.
Samarbeten
Samarbete har skett med olika aktörer, bland annat Polisen Farsta och Globen, Stödcenter för Unga,
Läkare, Socialtjänsten, Fritidsgårdar, Länsstyrelsen, Fältassistenter, Passus, BUFFF, Rådslag
förebyggande arbete för Våld i nära relationer - Sthlm Stad Söderort, andra ideella föreningar m.m.
Löpande samarbete sker även med andra Brottsofferjourer som Sthlm-Gotland, Västerort och NackaTyresö-Värmdö m.m.
Verksamheten i siffror
Under 2021 har alla ärenden registrerats i databassystem Minerva som Boj Sverige administrerar.
Successivt kommer Minerva möjliggöra mer detaljerade uppgifter kring hanterade ärenden - mänkvinnor, typ av brott etc. Men den första redovisningen på årsbasis är uttagen och finns som separat
bilaga till verksamhetsberättelsen.
Hanterade ärenden 2021
1729 st unika ärenden

Hanterade ärenden 2020
2016 st unika ärenden

Vittnesstödsverksamheten
Stockholms tingsrätt, säkerhetssalarna och Svea hovrätt
Under året som passerat och framförallt vårterminen har vittnesstödsverksamheten vid Stockholms
tingsrätt, säkerhetssalarna och Svea hovrätt präglats av pandemin.
Stockholms tingsrätt, säkerhetssalarna och Svea hovrätt har dock kört på som vanligt vilket har varit
lite utmanande för oss. Det har varit betydligt färre vittnesstöd som tjänstgjort under våren och de
som tjänstgjort har tagit väldigt många pass och ställt upp på ett ovärderligt sätt. Under höstterminen
när restriktionerna släppte har vittnesstödsverksamheten kört på som vanligt med fullbokade pass
och fulltalig verksamhet.
Vi har under året sett en ökning av behov av vittnesstöd på Svea hovrätt där det är många
målsäganden förlorar sitt målsägandebiträde vid överklagan till hovrätten och likadant i
vårdnadstvister där en part ofta förlorar sitt ombud. Det har även skett en ökning av antal nya förhör
av vittnen samt omförhör av vittnen som en konsekvens av många video- och telefonlänksförhör som
inte godkänns i hovrätten.
Säkerhetssalarna på Bergsgatan har under året i stort varit fullbokade med mål från hela Sverige, men
i synnerhet från Stockholms län som också krävt sina resurser av vittnesstöd.

Samordnaren har under höstterminen läst på och påbörjat arbetet med riktlinjer för GDPR för hela
föreningen på nytt. Tillsammans med ordinarie samordnaren på Södertörns tingsrätt Natalie
Hansdotter ansvarar samordnaren för den nya hemsidan för föreningen.
Utbildningsinsatser
Under vårterminen har det varit lokala sammankomster i form av vittnesstödsträffar och
föreläsningar av olika i slag i snitt varannan - var tredje vecka. Under höstterminen när restriktionerna
släppte har vi kunnat träffas på riktigt, men samtidigt erbjudit deltagande digitalt till de som velat.
Föreläsningarna under året har bland annat varit från Förvaltningsrätten, Patent- och
marknadsdomstolen, åklagare om sexualbrott och den nya samtyckeslagstiftningen, snabbare
lagföring, hat- och demokratibrott, föreläsning om säkerhet på domstol, Skatteverket och skyddade
personuppgifter, föreläsning kring användande av Zoom, uppstart på nytt efter längre paus m.m.
Vittnesstöden har dessutom erbjudits två vidareutbildningar under våren och två vidareutbildningar
under hösten. Vi hade en tack-lunch i maj för de vittnesstöd som varit aktiva under vårterminen och i
augusti och september hade vi uppstartsluncher för vittnesstöd som kommit tillbaka efter pandemin.
Som ett testprojekt har samordnaren tillsammans med vikarien Anna Luts på Södertörns tingsrätt
genomfört ett projekt i att öka på vittnesstödens juridiska kunskaper som de kan stöta på i arbetet.
Med olika teman varje gång har det bland annat handlat om kronvittnen, anonyma vittnen,
vittnesplikt och vittnesed, medhörning m.m. Ett projekt som fallit väl ut, som varit väldigt uppskattat
och lärorikt för de ideella och som också alla inom Brottsofferjouren i Sverige kommer kunna få del
av.
Under vårterminen genomfördes ett projekt om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och
deltagande på domstolsförhandlingar. Detta gjordes i samarbete med samordnaren för vittnesstöd på
Attunda tingsrätt Lina Rådbrink och vittnesstöden erbjöds genom en studiecirkel på området med
olika föreläsare, övningar och diskussioner om tre tillfällen förlagd under en månads tid. Samarbeten
med Stockholms stad, Polisen, organisationer som Attention m.fl. skapades och som resultat har
bland annat blivit att tingsrätterna gått igenom vilka hjälpmedel de har och blivit lite mer medvetna
på området och vad som behöver förändras. Vittnesstöden har också fått med sig verktyg hur de kan
hantera det på ett bättre och tryggare sätt.
Samarbeten
Samordnaren har under året samarbetat en del med Brottsofferjouren Sverige och bland annat hjälpt
till nationellt med hanterandet kring pandemin och hålla igång vittnesstödsverksamheterna, deltagit i
planerandet av Internationella brottsofferdagen den 22 februari samt även föreläst tillsammans med
ett vittnesstöd. Vidare har samordnaren även utbildat om vittnesstöd i Brottsofferjouren Sveriges
nationella grundutbildning, hjälpt till med framtagandet av broschyr om att vittna, handlett kollegor
ute i landet hur de kan genomföra utbildning under rådande omständigheter, sitter med i
referensgrupp för vittnesstöd i Sverige och deltagit i ett reportage i brottsoffertidningen.
Samordnaren har också deltagit i arbetet med Sveriges svar på terrorangrepp som EU givit som
uppdrag, gett information kring domstolsförhandlingen i terrormålet på Drottninggatan, förmedlat
kontakter och information samt föreläst under en seminariedag. Vidare har samordnaren gett input
till Domstolsverket i deras framtagande av utbildning om vittnesstöd till domstolsanställda.
Något som varit positivt under pandemin är den digitala möjligheten som kommit att träffa kollegor
ute i landet och samarbeta, samverka och ha informationsutbyte.
Ett utökat samarbete med Brottsofferjouren Stockholm-Gotland som har ansvar för Stockholm city
och Lidingö har inletts för att fånga upp och lämna över personer som har behov på bästa sätt till
varandra. Vidare har samordnaren haft månadsavstämningar med kontaktpersonen på Stockholms
tingsrätt, varannan vecka med kontaktpersonen i säkerhetssalarna på Bergsgatan samt kvartalsvis

med kontaktpersonen på Svea hovrätt.
Verksamheten i siffror
Insatser 2021

Insatser 2020

Kontakter/samtal:
1648 vittnen
607 målsägare
213 tilltalade
292 övriga (anhöriga etc)

Kontakter/samtal:
1400 vittnen
550 målsägare
150 tilltalade

Medverkan vid förhandling:
103 i säkerhetssal Bergsgatan
150 i vanlig sal

Medverkan vid förhandling:
11 i säkerhetssal
94 i vanlig sal

Tidsinsatser från volontärer:
1229 arbetstimmar

Tidsinsatser från volontärer:
1000 arbetstimmar

Södertörns tingsrätt
2021 har präglats av pandemin med, under våren mindre verksamhet, som togs igen under andra
halvan av året. Vittnesstödsverksamheten på Södertörn har haft många förbokningar under året
(framför allt sista halvan). Många mål är av allvarlig karaktär på grund utav att det är ett tungt
belastat upptagningsområde med många kriminella gäng men också att det är många invånare
domsagan där det också finns en del utsatta områden.
Utbildningsinsatser
De träffar/utbildningar vi haft har under majoriteten av året har mestadels skett digitalt dock inte alla.
Vidareutbildningarna är renodlade föreläsningar som anställda inom jouren alternerar att arrangera.
Utöver dessa har vittnesstöden haft möjlighet att delta i webbaserade seminarier/föreläsningar som
anordnats av exempelvis Brottsofferjouren och Brottsoffermyndigheten.
Vittnesstödsträffarna har varit kombinerade föreläsningar med efterföljande möte för att diskutera
lokala frågor på Södertörn. Under året har det varit totalt fem vittnesstödsträffar, den första handlade
om att introducera vikarierande samordnare då ordinarie samordnare var på föräldraledighet from
januari till oktober. Vidare har kvalitets- och bemötande ansvarig bjudits in samt Uppsala kvinnojour
för att berätta om nya sexualbrottslagstiftningen, en fängelsepräst och en administrativ fiskal för att
berätta om sina arbeten och organisationer. Föreläsningarna är relevanta för uppdraget som
vittnesstöd.
Samordnaren har hållit i flertalet föreläsningar med inriktning på juridik och berört ämnen som
anonyma vittnen, vittnesplikt och vittnesed, gripande, anhållande, häktning, medhörning,
kronvittnen, grundprinciper i påföljdsbestämning. Vilka lagar som styr och särskilt syftet bakom
lagreglerna och föreläsningarna är tänkt att ge vittnesstöden trygghet och självförtroende i uppdraget
och allmänt en bättre förståelse för vilka grunder straffrättsprocessen bygger på.
Stockholms socialborgarråd kom på digitalt studiebesök till Södertörns tingsrätt, temat var unga
brottsutsatta. Samordnaren blev inbjuden av bemötandeansvarig på tingsrätten att delta och fick
under ca 5 minuter berätta om vittnesstödsverksamheten med fokus på hur vi arbetar med
ungdomar. Samordnaren fick även svara på frågor från socialborgarrådet om verksamheten i stort och
mer specifikt om just arbetet med ungdomar.

Samordnaren och ett vittnesstöd deltog även i en tolkövning under våren för blivande rättstolkar i
spanska. Samordnaren föreläste om verksamheten och vittnesstödet fick ”spela vittnesstöd” då en av
tolkaspiranterna skulle tolka en simulerad vittnesstödssituation.
Vidare har samordnaren föreläst för en av avdelningarna på Polisens kontaktcenter (114 14) som ett
led i deras utbildningsdagar. Många personer som ringer till 114 14 gör det då de är oroliga inför att
delta i rättegång. Föreläsningen hade därför till fokus att informera om vad vittnesstödsverksamheten
gör, vad vi möter för oro och hur vi bemöter den, samt att operatörerna på kontaktcentret kan
hänvisa till vittnesstödsverksamheten när de märker av att behovet finns. Samverkan kommer
fortsätta efter detta möte.
Samarbeten
Samordnaren har även blivit inbjuden till BOJ Haninge-Nynäshamns interna dagar för att berätta om
vad vittnesstödsverksamheten gör för både nyblivna och gamla stödpersoner. Fokus för föreläsningen
låg på om vi märker av mer oro för övergrepp i rättssak, hur stor är risken och för vem samt hur vi kan
avdramatisera på bästa sätt. Deltog och föreläste gjorde även exempelvis socialarbetare från Haninge
kommun och en polis.
Utöver detta har samarbeten fortlöpt kontinuerligt med kvalitetsansvarig, säkerhetschef och
servicechef på tingsrätten. Vidare har samordnaren spelat in en föreläsning om
vittnesstödsverksamheten, vad vi kan erbjuda samt hur vi arbetar som samtliga anställda ska ta del av
utöver kontinuerliga föreläsningar för nyanställda.
Samverkan och möten med interna och externa parter inom Brottsofferjouren Sverige, lokala jourer
och så vidare.
Verksamheten i siffror
Insatser 2021
Kontakter/samtal:
1130 vittnen
539 målsägare
179 tilltalade
459 övriga (anhöriga etc)

Insatser 2020
Kontakter/samtal:
884 vittnen
295 målsägare
133 tilltalade
248 övriga (anhöriga etc)

Medverkan vid förhandling:
94 i vanlig sal
94 i säkerhetssal

Medverkan vid förhandling:

Tidsinsatser från volontärer:
857 arbetade timmar

Tidsinsatser från volontärer:
289 arbetade timmar

Solna tingsrätt
2021 Har som 2020 vart ett utmanande år med pågående pandemi. Det har vart mycket ändringar i
arbetssätt genom digitalisering samt förhållandet och anpassningar efter FHM´s rekommendationer.
Även motiverande arbete för att försöka förbli en attraktiv plats för de ideella så att de vill fortsätta
efter långa uppehåll och kontinuerliga förändringar i deras arbetssätt då stabilitet och rutiner har vart
väldigt dynamiskt. Rädda vittnen har även vart ett tydligt ökande problem i Solna tingsrätt domsaga
med vittnen som vägrar vittna samt tystnadskulturen som kommer därtill. Det har vart i betydligt
större fokus än tidigare att försöka arbeta proaktivt med detta växande problem.
Utbildningsinsatser

Det mesta gällande utbildning har fortsatt som tidigare, fast i digital form snarare än fysisk form. Det
genomfördes rekrytering samt en grundutbildning där fem nya vittnesstöd utbildades för uppdraget
som pågick i ungefär tre månader där större delen gjordes genom webutbildning, men totalt blev det
ändå 5 fysiska träffar.
Det har vart 4 vittnesstödsträffar under året som alla vart digitala. Varierande innehåll då det vart
föreläsning från åklagare kring snabb lagföring. Handledningsträffar i krångliga ärenden, information
kring vittnesstödsverksamheten och förändringar men även en anledning för alla att kunna träffa
varandra. Utöver detta har det även vart kontinuerliga föreläsningar för alla anställda på Solna
tingsrätt gällande vittnesstödsverksamheten, samt föreläsningar för alla nyanställda för att förbättra
samarbetet genom bättre insikt i att vi finns samt vad vi gör. Utöver tingsrätten har det även skett
föreläsningar kring vittnesstödsverksamheten för andra så som nämndemannaförening,
åklagarkammare m.m.
Samordnaren har även ordnat och utfört vidareutbildningar för hela jouren. Ena var en högt uppsatt
f.d. gängkriminell vid namnet Sam Ho som lämnat kriminella livet bakom sig och idag jobbar med
ungdomar som försöker lämna det kriminella livet. Andra var med RealStars & Child10 som föreläste
om ett växande problem; digitala bordeller, och en hemsida de skapade vid namnet hyrflickvän.se där
individer kunde ”hyra flickvänner” för att sedan visa dem att de håller på att begå ett brott genom de
preferenser de valt.
Flera reportrar/journalister har kontaktat samordnaren i syfte om rädda vittnen samt
tystnadskulturen i tingsrättens domsaga. Vissa är ute efter information kring vad vi gör, hur vi arbetar
samt statistik, medan andra gärna vill späda på denna rädsla vittnen har för att vittna. Samordnaren
har tackat nej till flera intervjuer där det blir tydligt att syftet med reportagen handlar om hur farligt
det är att vittna, vilket troligtvis är en anledning till att individer inte vågar vittna. Genom detta arbete
med rädda vittnen som pågår i Solna så fick samordnaren möjligheten att presentera sin verksamhet
samt arbete för de flesta vittnesstödssamordnare i Sverige. Det har även resulterat med många
telefonsamtal där samordnaren på Solna hjälpt andra samordnare i landet med liknande problem.
Samarbeten
Samordnaren har haft en del samarbete med Brottsofferjouren Sverige gällande olika ärenden under
året. På grund av samordnarens utbildning inom statistik så har samordnaren hjälpt BOJ Sverige med
att försöka säkerställa kvalitativa samt kvantitativa aspekter inför införandet av Minerva för att öka
statistiska analysernas trovärdighet samt tillförlitlighet. Även ordnat med advokat samt åklagare åt
BOJ Sverige för deras internutbildning på Solna tingsrätt. Utöver det all utrustning, salar, rekvisita som
kommer därtill. Sitter även med i referensgruppen för Brottsofferjouren Sverige gällande utveckling
av vittnesstödsverksamheterna.
Mycket samarbete med personal på tingsrätten såsom administrationschef, servicechef samt
säkerhetschef i olika ärenden under året. Det har vart ökat fokus för att bättre hjälpa och underlätta
för rädda vittnen på tingsrätten. Många anpassningar pga. pandemin i form av digitalisering samt
arbetssätt. Flera träffar kring utvecklingen av vittnesstödsverksamheten t.ex. renoveringsarbete på
tingsrätten där vittnesstödsverksamheten ska tas i beaktning, utveckling av brottmål, covid-19 m.m.
Efter många möten över lång tid har samordnaren även fått möjlighet att designa ett nytt
vittnesstödsbås på Solna tingsrätt. Den står nu framme vid entrén till tingsrätten, samt ytterligare ett
bås längre bak i tingsrätten.
Samarbete med ordförande för BOPS-rådet (brottsoffer & personskydd inom polisen), processledare
för BOPS samt verksamhetsutvecklare för BOJ Sverige. Mötet handlade om rädda vittnen,
tystnadskultur samt nationellt arbete mellan vittnesstödsverksamheter och Polisen för bättre
samarbete när det kommer till reella hot mot vittnen & målsäganden. En handlingsplan arbetas fram

för bättre samarbete mellan lokala BOPS samt vittnesstödsverksamheter i landet för bättre hantering
samt stöd att erbjuda rädda vittnen ur ett bredare perspektiv.
Verksamheten i siffror
Insatser 2021
Kontakter/samtal:
814 vittnen
334 målsägare
76 tilltalade
602 övriga (anhöriga etc)

Insatser 2020
Kontaktersamtal:
519 vittnen
133 målsägare
41 tilltalade

Medverkan vid förhandling:
125 i vanlig sal

Medverkan vid förhandling:
28 i vanlig sal

Tidsinsatser från volontärer:
748 arbetade timmar

Tidsinsatser från volontärer:
220 arbetade timmar

Slutord
När verksamhetsberättelsen nu sammanställs i början av januari 2022 verkar utsikterna vara sådana
att restriktionerna för pandemin kommer att kunna tas bort inom en snar framtid. I så fall en lättnad,
både på samhällsnivå och för oss inom Boj Södra Stockholm. I en verksamhet som bygger på kontakt
och dialog så är möjligheten till direkta fysiska möten en viktig förutsättning, även om digitala möten
och telefonkontakt också fungerat bra.
Med det sagt hoppas vi att de vittnes- och brottsofferstödjare, som av pandemiskäl inte kunnat utföra
sina volontäruppdrag, ska kunna återkomma i verksamheten och vi i styrelsen och våra samordnare
ska kunna återuppta en mer vardaglig och nära arbetsrelation.
Allt med målet att under 2022 stärka och förbättra vårt grunduppdrag – att sprida information, ge
stöd och praktisk vägledning till brottsoffer, vittnen och anhöriga.
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