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Verksamhetsplan 2022
För 2022 har Boj Södra Stockholm beslutat om nedanstående verksamhet. Planen med aktiviteter
och åtgärder har den långsiktiga verksamhetsinriktningen för perioden 2022-25 som utgångspunkt.

Brottsofferverksamheten
Stödverksamheten organiseras av Samordnarna från föreningens kansli i Farsta. Under 2021 har
20-25 volontärer arbetat med kontakt- och samtalsstöd.
Utöver den fortlöpande hanteringen av inkommande stödbehov och bemanningen för
stödsamtal, så planeras följande;
Rekrytering av stödpersoner (= volontärer)
• Aktivt söka och attrahera volontärer till vittnesstödsuppdrag
Utbildning för stödpersoner (= volontärer)
• Grundutbildning (en under våren och en under hösten) för nya stödpersoner.
• Vidareutbildning för våra stödpersoner (som arrangeras av Samordnaren på Södertörns tr)
Handledning och erfarenhetsträffar för stödpersoner (= volontärer)
• En gång per månad arrangera och leda träff för våra stödpersoner för erfarenhetsutbyte inkl
någon inbjuden föreläsare.
• Individanpassade handledningsträffar för dialog om ”hur man genomför stödsamtal”
Samverkan och kontakter
• Genomföra fem träffar/föreläsningar för seniorer i Farsta, om ”Trygghetsskapande för äldre”
(i samarbete med PRO/SPF),
• Fortsatt utveckling av samarbete Lokalpolisen i Farsta,
• Fortsatt utveckling av samarbete med Relationsvåldscenter och Avhopparverksamhert.
Informationsinsatser
• ”Synlighetsarbete om föreningen och brottsofferverksamheten” genom medverkan vid
temadagar, torgaktiviteter, seminarier etc arrangerade av andra parter inom vårt
upptagningsområde.

Vittnesstödsverksamheten
Boj Södra Stockholm ansvarar för vittnesstödsverksamheten vid Stockholms tingsrätt
(inkluderat Svea hovrätt), Södertörns tingsrätt och Solna tingsrätt. På respektive tingsrätt
organiserar föreningens Samordnare vittnesstöd med utgångspunkt utifrån förutsättningarna för respektive tingsrätt. Under 2021 har totalt 60-70 volontärer bemannat de tre
tingsrätterna.
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Stockholms tingsrätt (inkluderat Svea hovrätt)
Utöver den fortlöpande bemanningen med vittnestödjare och kontakten med målsägare, vittnen
och anhöriga, så planeras följande;
Rekrytering av vittnesstöd
• Aktivt söka och attrahera volontärer till vittnesstödsuppdrag.
Utbildning av vittnesstöd (= volontärer)
• En till två grundutbildningar för nya volontärer,
• Ansvaret under höstterminen arrangera vidareutbildningen för samtliga vittnesstöd och
stödpersoner i Brottsofferjouren Södra Stockholm.
Handledning och erfarenhetsträffar för vittnesstöd (= volontärer)
• Arrangera en vittnesstödsträff per månad innehållande vanligt möte, handledning eller
inbjuden föreläsare
• Arrangera studiebesök vid annan tingsrätt
Samverkansarbete inom tingsrätten och med andra intressenter
• Fortsatt utveckling av samverkan med polisen i city, framförallt med
brottsoffersamordningen (Bops),
• Fortsatt utveckling av samverkan med åklagarkammaren i city
• Påbörja samverkan med stödcentrum för unga
• Medverka med föreläsning om vittnesstödsverksamheten för nyanställda på tingsrätten en
gång per månad.
• Utveckla, förändra och intensifiera samarbetet på Svea hovrätt.
Övrigt
• Introducera det digitala stöd-/statistiksystemet Minerva för vittnesstöden.

Södertörns tingsrätt
Utöver den fortlöpande bemanningen med vittnestödjare och kontakten med målsägare, vittnen
och anhöriga, så planeras följande;
Rekrytering av vittnesstöd
• Aktivt söka och attrahera volontärer till vittnesstödsuppdrag.
Utbildning av vittnesstöd (= volontärer)
• Ansvaret för att under vårterminen arrangera vidareutbildningen för vittnesstödjarna –
inkluderat vittnesstödjarna för Stockholms- och Solna tingsrätt.
Erfarenhetsträffar för vittnesstöd (= volontärer)
• Arrangera sex vittnesstödsträffar under året.
Samverkansarbete inom tingsrätten och med andra intressenter
• Arrangera träff med Domstolsvärdarna på tingsrätten,
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• I dialog med kvalitetsansvarig på tingsrätten diskutera bemötandefrågor och information om
vittnesstödsverksamheten,
• I dialog med Säkerhetschefen om samarbete för att stärka tryggheten för målsägare, vittnen
och anhöriga,
• Fortsatt utveckling av samverkan med 114 14 och polisens Brottsoffersamordning (Bops),
• Fortsatt samverkan med stödcentrum för unga,
• Återstarta (efter pandemin) samverkansmöten med Södertörns och söderorts
åklagarkammare.

Solna tingsrätt
Utöver den fortlöpande bemanningen med vittnestödjare och kontakten med målsägare, vittnen
och anhöriga, så planeras följande;
Rekrytering av vittnesstöd
• Aktivt söka och attrahera volontärer till vittnesstödsuppdrag,
• Genomföra uppstartsträffar för nya volontärer,
• Genomföra avslutningsträffar med volontärer som avslutar sina uppdrag.
Utbildning av vittnesstöd (= volontärer)
• En till två grundutbildningar för nya volontärer,
• Vidareutbildning för de aktiva volontärerna (se Södertörns resp Stockholms tingsrätt).
Handledning och erfarenhetsträffar för vittnesstöd (= volontärer)
• Arrangera sex vittnesstödsträffar under året,
• Arrangera studiebesök vid annan tingsrätt .
Samverkansarbete inom tingsrätten och med andra intressenter
• Fortsatt utveckling av trygghetsskapande åtgärder tillsammans med tingsrättens
säkerhetschef,
• Fortsatt utveckling av samverkan med polisens brottsoffersamordning (Bops),
• Fortsatt utveckling i samverkan med åklagarkammaren,
• Fortsatt utveckling av samverkan med Nämndemannaföreningen,
• Medverka med föreläsning om vittnesstödsverksamheten för nyanställda på tingsrätten.
Övrigt
• Introducera det digitala stöd-/statistiksystemet Minerva för vittnesstöden.

Verksamhetsövergripande
Under 2022 ska också
• Den påbörjade processen om ett eventuellt IOP-avtal med Stockholm stad slutföras.
• Föreningens kommunikation via hemsida och sociala medier utvecklas.

• Effektiviseringen av föreningsadministration fortsätta med utveckling av arbetsrutiner och
användningen av digitala hjälpmedel.
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