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Bakgrund 

Brottsofferjouren Uppsala-Knivsta (jouren) startade 1992 på initiativ av Röda Korset och 

Diakonistiftelsen Samariterhemmet i samarbete med Polismyndigheten i Uppsala län. 

 

Jouren är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening som är ansluten till 

Brottsofferjouren Sverige (BOJ Sverige). 

 

Brottsofferjouren verkar för att stödja brottsdrabbade, anhöriga och vittnen och även att vara 

behjälpliga inför, under och efter en eventuell rättsprocess. 

 

FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna ligger till grund för vår verksamhet. 

Brottsofferjouren ska även verka för att föreningen och dess ändamål blir allmänt kända, att 

kunskap om brottsdrabbades och vittnens situation sprids och upprätthålls samt verka för 

brottsförebyggande åtgärder. 

 

Från och med 2014 utökades jouren (Uppsala-Knivsta) med Håbo kommun och sedan 2016 

med de norduppländska kommunerna (Tierp, Älvkarleby och Östhammar) vilket ledde till att 

ett namnbyte blev aktuellt. Jouren heter fortsättningsvis Brottsofferjouren Uppsala Län (BOJ 

Uppsala Län). Från januari 2018 ingår även Heby kommun i jourens upptagningsområde. I 

Enköping finns en egen brottsofferjour med vilken vi samarbetar. 

 

BOJ Uppsala Län är medlem i Brottsofferjouren Sverige och arbetsgivarorganisationen Fremia 

(tidigare IDEA). 

 

 

Minimikrav för lokala jourer 

Alla lokala jourer ska uppfylla de beslutade minimikraven som fastställts av BOJ Sverige. 

Minimikraven finns till för att vägleda de lokala jourerna och för att se till att alla 

brottsofferjourer i Sverige ska ge likvärdigt stöd oavsett vilken jour den stödsökande kontaktar. 

BOJ Uppsala Län uppfyller minimikraven. 
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Styrelsen 2022 

Styrelse  Uppdrag Mandatperiod  

Birgitta L Johansson  Ordförande och arbetsutskott  Vald till årsmötet 2023  

Bertil Ellvén    Vice ordförande och 

arbetsutskott  

Vald till årsmötet 2023  

Eva Staake Ledamot och arbetsutskott  Vald till årsmötet 2024  

Ulrika Karlsson Ledamot Vald till årsmötet 2024 

Katarina Reigo Ledamot Vald till årsmötet 2023 

Fatemeh Pakyari Ledamot  Vald till årsmötet 2023 

Staffan Gröndahl Ledamot Vald till årsmötet 2024 

Tommy Flisberg Ersättare Vald till årsmötet 2023 

Jessica Mattsson, Linda 

Stålberg, Malin Svensson 

och Novalie Gibbins 

Adjungerade sekreterare  

Kicki Flisberg Adjungerad kassör  

 

Revisorer   

Staffan Yngve  Ordinarie 

Barbro Wiklund  Ordinarie 

Harald Hagnell Ersättare 

 

Valberedning   

Fredrik Sjöberg  Sammankallande 

Regina Birkehorn  

Marina Stener  

Inger Olsson  

 

Personal 

Föreningen har under jan till mar 2022 haft tre anställda samordnare på 125 %, Linda Stålberg 

som arbetat 100% och Malin Svensson som arbetat 25% samt Jessica Mattsson 50%. 

Jessica Mattsson gick på föräldraledighet 1 februari. 

Linda Stålberg gick på föräldraledighet 1 april. 

Från 1 april har Malin Svensson 50% och Novalie Gibbins 75% varit vikarierande samordnare. 

Från den 12 sep växlades arbetsfördelningen och Malin Svensson har sedan dess arbetat 75% 

och Novalie Gibbins 50%. 

Under året har arbetsplatsträffar genomförts regelbundet förutom under sommarmånaderna. 

 

Medlemmar 

Antalet betalande medlemmar 31 december 2022 var 50 st. Antalet medlemmar har minskat 

sedan 2021.  
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Stödpersoner 

Antalet aktiva stödpersoner har varierat under året.  

Under 2022 har 11 stödpersoner varit verksamma inom jouren under någon period av året. Av 

dessa har 6 stödpersoner avslutat uppdraget. Inför verksamhetsåret 2023 har föreningen 

således 5 aktiva stödpersoner.  

 

Utbildning för nya stödpersoner 

Under året har föreningen rekryterat och utbildat flera stödpersoner. En utbildning har 

genomförts under oktober – december 2022. BOJ Sverige har anordnat digitala 

utbildningsträffar via zoom och mellan de digitala träffarna har samordnare haft workshops 

tillsammans med de som deltagit i utbildningen. 

5 nya stödpersoner har utbildats hösten 2022 och de förväntas påbörja uppdraget i januari 

2023. 

 

Stödpersonsmöten 

Utöver utbildningen för stödpersonerna har möten genomförts kontinuerligt under året där 

stödpersonerna fått handledning av samordnare. Arbetet med stödpersonerna har varit ett 

prioriterat område under 2022 och vidareutbildning har erbjudits av BOJ Sverige där de 

stödpersoner som haft intresse och behov har deltagit. Erbjudanden om föreläsningar från 

andra verksamheter som stödpersonerna kan anmäla sig till har också skickats ut under året. 

 

En temakväll har anordnats under våren 2022 i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan 

Uppsala län. Lisa Skiöld från Barnombudet i Uppsala och Linn Molin från Stödcentrum för 

unga brottsutsatta i Uppsala har föreläst under kvällen. Temakvällen behandlade ämnet barn 

och unga och gav såväl stödpersoner och styrelse information om hur vi på bästa sätt kan stötta 

och bemöta barn och unga som utsatts för brott.  

 

Föreningen har avtal med S:t Lukas i Uppsala för att samordnarna ska få handledning i sitt 

arbete. Handledningen syftar främst till att ge samordnarna verktyg till att leda och stötta 

stödpersonerna. Dessa handledningsträffar har skett varannan månad under 2022.  

 

Statistik kring stödsökande  

Jouren har fått 775 nyinkomna ärenden under 2022. År 2021 inkom 797 nya ärenden, vilket 

innebär att ärendetalet har minskat från 2021 med ca 2,8%. Utöver dessa nyinkomna ärenden 

har jouren under 2022 arbetat med ärenden som inkommit tidigare år. Dessa ärenden syns 

dock inte i denna statistikredovisning.  

 

De allra flesta ärenden har, liksom tidigare, inkommit genom förmedling från 

polismyndigheten (79%). 20% av stödsökande har tagit direktkontakt med jouren genom 

Telefoncentralen, under BOJ Uppsala Läns telefontider eller via mail. 1% har kontaktat jouren 

genom annan hjälporganisation eller genom anhörig/annan stödsökande.  

 

Under år 2022 har 731 stödsökande varit brottsutsatta (94%), 30 sökande anhöriga till 

brottsdrabbade (4%), 4 har varit anhöriga till gärningsperson (1%) och 6 sökande har varit 

vittnen till brott (1%).  

De brott som har varit vanligast förekommande hos BOJ Uppsala Län är misshandel (144 

ärenden), olaga hot (101 ärenden), ofredande (95 ärenden) samt bedrägerier (96 ärenden). 

Statistiken kan avläsas i tabellen på nästa sida.  
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Antal ärenden per brottsrubricering 

Brottstyp för hjälpsökande Män Kvinnor Totalt 

Allmänfarliga brott 1 2 3 

Bedrägeri 32 64 96 

Brott mot allmän ordning 1 2 3 

Brott mot familj 1 2 3 

Brott mot speciallagstiftning 1 1 2 

Ej brott 0 9 9 

Fordonsstöld 1 0 1 

Förfalskning 1 0 1 

Förskingring, mutbrott m.m.  2 2 4 

Förtal, förolämpning 11 14 25 

Grov (kvinno)fridskränkning 1 4 5 

Identitetsstöld 3 8 11 

Inbrott 7 14 21 

Misshandel 77 67 144 

Mord, dråp, vållande till annans död 0 1 1 

Mordförsök 4 4 8 

Människorov, frihetsberövade och tvång 3 1 4 

Ofredande 29 66 95 

Olaga förföljelse (stalking) 1 3 4 

Olaga hot 47 54 101 

Osann utsaga 3 2 5 

Rån 29 3 32 

Skadegörelse 7 10 17 

Stöld 17 20 37 

Tjänstefel m.m. 7 4 11 

Trafikbrott 4 3 7 

Uppgift saknas 0 2 2 

Våldtäkt 3 26 29 

Våldtäktsförsök 0 2 2 

Vållande till kroppsskada/sjukdom 1 2 3 

Övergrepp i rättssak 4 3 7 

Överträdelse av kontaktförbud 1 0 1 

Övrig ekonomisk brottslighet 15 8 23 

Övriga brott mot frihet/frid 10 17 27 

Övriga sexualbrott 2 29 31 

Totalt 326 449 775 

 

Anmärkning: 

Antalet brott per brottsrubricering har inte förändrats nämnvärt under år 2022 vid jämförelse 

med året innan. En del ökningar kan dock utläsas: antalet bedrägeribrott har ökat (65 till 96 

fall) framför allt i den äldre åldersgruppen. Antalet fall av olaga hot har ökat (89 till 101 fall) 

liksom antalet fall av rån som nästan fördubblats från år 2021 till 2022 (18 till 32).  
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Det går också att utläsa minskningar i antal ärenden. Antalet fall av misshandel har minskat 

sedan 2021 (168 till 144 fall) liksom ofredande (106 till 95 fall) och våldtäkt (40 till 29 fall). 

Under 2022 har jourens statistikprogram uppdaterats vilket innebär att fall av våld i nära 

relation kan specificeras beroende på om gärningspersonen är familjemedlem, 

nuvarande/tidigare partner eller annan som kan räknas som anhörig till den brottsutsatta. 

Under 2022 har jouren haft 77 ärenden som klassats som våld i nära relation, i 57 av dessa har 

gärningspersonen varit nuvarande eller tidigare partner. I 9 av fallen har gärningspersonen 

varit en familjemedlem och i resterande 9 fall en annan anhörig. I 2 av fallen har inte typ av 

våld i nära kunnat bestämmas. Jouren har gett stöd till 4 stödsökanden som utsatts för hatbrott 

(1 fall 2021) samt 2 fall av hedersrelaterat brott. 

Antalet yrkesrelaterade brott har minskat markant från 2021 (20 till 7 fall).  

 

Förändringarna i statistiken kan ha påverkats av stödpersoner och samordnares benägenhet 

att fylla i informationen i ärendehanteringssystemet Minerva. I stödsamtal utgår vi inte från 

en mall med frågor för att fylla i denna information, utan det fylls endast i om stödpersonerna 

får informationen till sig. Givetvis ställs frågorna i vissa ärenden men inte i alla vilket kan vara 

en förklaring till varför exempelvis fall av yrkesrelaterad brottslighet minskat i BOJ Uppsala 

Läns statistik. 

 

Antal ärenden fördelat per kommun 

Kommun Antal Procent 

(%) 

Heby 26 3% 

Håbo 30 4% 

Knivsta 45 6% 

Tierp 46 6% 

Uppsala 531 69% 

Älvkarleby 18 2% 

Östhammar 46 6% 

Övriga kommuner 24 3% 

Skyddad adress 9 1% 

 

Anmärkning:  

Övriga kommuner är kommuner som inte tillhör jourens geografiska område. Dessa ärenden 

har förmedlats till oss på grund av önskemål hos den stödsökande eller på grund av att jouren 

i vissa fall har kompetens att ge stöd på annat språk. Det kan även innebära att 

boendekommunen hos den stödsökande är okänd. 
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Antal sökanden per åldersgrupp 

Åldersgrupp Antal 

personer 

Procent 

(%)  

 0 – 11 år 3 1% 

12 – 17 år 39 5% 

18 – 25 år 118 15% 

26 – 64 år 535 69% 

65 + 80 10% 

 

Antal sökanden per kön 

Kön Antal 

personer 

Procent 

(%) 

Kvinnor 449 58% 

Män 326 42% 

 

Styrelsemöten  

Utöver årsmötet och konstituerande möte har 7 styrelsemöten hållits under verksamhetsåret. 

Styrelsen har utifrån verksamhetsplanen upprättat en handlingsplan som följts upp 

kontinuerligt. Handlingsplanen omfattar bland annat de olika aktiviteter som ska genomföras 

och vilka som ansvarar för dessa. 

 

Arbetsutskottet  

Föreningens arbetsutskott har haft 6 möten under året.  

Arbetsutskottet har fattat beslut på styrelsens delegation om framför allt personal- och löpande 

verksamhetsfrågor. Arbetsutskottet har bestått av ordföranden, vice ordföranden och två 

ledamöter. 

 

Årsmöte  

Föreningens årsmöte har hållits digitalt genom zoom den 14 februari 2022. Staffan Gröndahl 

har tillkommit som ny styrelseledamot och Inger Olsson har beslutat att avsluta sitt uppdrag 

som styrelseledamot. Inger Olsson kommer framöver vara en del av valberedningen. 

 

Övrig samverkan mellan styrelsen, stödpersoner och medlemmar 

Samordnare och styrelse har anordnat ett julfika där stödpersoner, styrelse och samordnare 

närvarat för att gemensamt minnas och diskutera året som varit. Under julfikat har de nya 

stödpersonerna introducerats för alla aktiva i jouren.   

 

Nyhetsbrev har en gång per kvartal sänts till alla medlemmar inom jouren där information om 

aktuella händelser och frågor noterats. Ordförande har kompletterat nyhetsbrevet med 

noteringar kring styrelsens arbete och andra aktiviteter av intresse.   
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Projekt, händelser och medverkanden att notera under 2022  

 

Internationella Brottsofferdagen 22 februari 

Styrelsen har tillsammans med samordnarna uppmärksammat den Internationella 

Brottsofferdagen. Den 22 februari 2022 har en digital föreläsning med temat brott på 

landsbygden anordnats. Kommunpolis Mirjam Hopstadius har bjudits in för att prata om brott 

mot lantbrukare, trygghetssamordnare Bo Hammerin har pratat om grannsamverkan och 

ordförande Barbro Wiklund från Kvinnojouren Liljan om våld i nära relation. Den digitala 

föreläsningen har genomförts i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län. 

 

Jourens arbete med unga brottsutsatta och deras närstående   

BOJ Sverige har tagit fram en broschyr som riktar sig till vuxna som möter brottsutsatta barn 

och unga. Efter att Länsstyrelsen i Uppsala har beviljat ekonomiska medel till BOJ Uppsala 

Län har jouren kunnat översätta broschyren till somaliska och arabiska i syfte att nå fler vuxna 

och barn. De översatta broschyrerna har en lokal förankring till Uppsala Län genom 

hänvisning till olika verksamheter och organisationer som finns i länet för den som behöver 

stöd. Innehållet i materialet har även ett brukar- och kulturkritiskt perspektiv. Broschyrerna 

har funnits tillgängliga i tryckt form för deltagare på jourens 30-årsjubileum. De har också 

spridits digitalt i form av en pdf samt i tryckt material till olika verksamheter och ideella 

föreningar i Uppsala län som arbetar med barn och vuxna i barns närhet. Exempel på några av 

dessa verksamheter är Kvinnojourer, TRAPPAN, Länsstyrelsen, Stödcentrum för unga 

brottsutsatta, Barnombudet, Vittnesstöden Uppsala, Kvinnofridsenheten. 

 

Kvalitetsmätning 

BOJ Uppsala Läns egen kvalitetsmätning som har genomförts de senaste åren har under år 

2022 pausats på grund av att Riksförbundet håller på att utveckla en digital kvalitetsmätning. 

 

Kommunikationsplan  

En arbetsgrupp bestående av samordnare och ledamöter har arbetat fram en 

kommunikationsplan. Detta ska ses som ett levande dokument som syftar till att tydliggöra 

hur jouren ska kommunicera och med vilka. Detta har som mål att bättre synliggöra BOJs 

verksamhet för samarbetspartners, stödpersoner och allmänheten.  

 

Samarbete med jourens kommuner  

En referensgrupp med förtroendevalda och tjänstepersoner från de olika kommunerna har 

fortsatt att träffas. Referensgruppen har sammanträtt 2 gånger under året (april och oktober) 

och gruppen har diskuterat Brottsofferjourens verksamhet och gemensamma aktuella frågor 

utifrån de olika kommunernas önskemål och perspektiv. Särskilt projektet om hur vi ska stötta 

och bemöta barn och unga. 

Under året har jouren även fört en positiv dialog med ett par kommuner om att förnya 
avtalen om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP).  

 

Lokalfrågor  

Bostadsrättsföreningen där BOJ Uppsala Län hyr lokal har mellan hösten 2021 till april 2022 

genomfört en stamrenovering. Detta har krävt att vi tillfälligt tvingats hyra andra lokaler, vilket 

i sin tur har lett till ökade lokalkostnader för 2022. Sedan april 2022 har jouren varit åter i den 

ordinarie kontorslokalen på Storgatan 16c i Uppsala. Föräldraföreningen mot Narkotika 
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(FMN) som jouren delat lokal med flyttade till andra lokaler den 1 december. Detta har 

inneburit att BOJ Uppsala Läns lokalkostnader ökat ytterligare. 

 

Under 2022 har jouren även medverkat och deltagit i följande 

▪ Samordnare och ordförande har närvarat vid marknaden i Tierp den 12 maj för att 

synliggöra jouren genom att dela ut informationsmaterial. 

▪ Samordnare har deltagit i ett lunchhäng på Valsätraskolan i Uppsala den 30 maj 

tillsammans med barnombudet i Uppsala län. Lunchhänget har anordnats för att 

informera barn och unga om vilka verksamheter de kan vända sig till om de behöver stöd 

och/eller hjälp. Jouren har under lunchhänget delat ut informationsmaterial och affischer 

till högstadieelever.  

▪ Närvarat på Bålsta festdag den 27 augusti för att synliggöra Brottsofferjouren samt dela ut 

informationsmaterial. 

▪ Samordnare har den 13 och 14 september närvarat under NCK-dagarna där Nationellt 

Centrum för Kvinnofrid bjudit in för att sprida kunskap om våld i nära relation. 

▪ Samordnare har haft möte med Kvinnofridsenheten i Uppsala för att diskutera hur 

samverkan mellan verksamheterna sker på bästa sätt. 

▪ Jouren har den 11 oktober hållit i en föreläsning för PRO Eriksberg om vad 

brottsofferjouren gör samt informerat om brott mot äldre och hur individen kan skydda sig 

från att utsättas för brott. 

▪ Samordnare har efter inbjudan informerat om jouren för kommunstyrelsen i Älvkarleby. 

▪ Jouren har sammankallat till 2 referensgruppsmöten med Uppsala läns kommuner. Syftet 

med mötena har varit att informera kommunerna om aktuell statistik samt aktuella 

evenemang/händelser som jouren har planerat. 

▪ Samordnare har tillsammans med jourens vice ordförande deltagit i samordnar- och 

ordförandekonferens som BOJ Sverige anordnat 20-23 oktober. 

▪ Deltagit i samverkansträffar med Trappan i Uppsala. Trappan ger stöd till barn och 

ungdomar. 

▪ Deltagit på Länsstyrelsens nätverksträffar för ökad samverkan för aktörer som jobbar med 

brottsutsatta. Under året har två träffar genomförts. 

 

 

Information, marknadsföring och opinion  

Informationsmaterial har använts både vid olika informationstillfällen, evenemang och vid 

rekrytering av nya stödpersoner.  

Facebook-sidan hålls uppdaterad och antal följare har ökat från 674 till 683 under 2022. 

Jouren hoppas på ännu fler följare under 2023.  

BOJ Uppsala Läns hemsida hålls också aktuell och uppdateras kontinuerligt med information. 

Jouren har ett Instagram-konto där följarantalet ökat från 112 till 230 under 2022. Instagram-

kontot har under året uppdaterats löpande med aktuella händelser, information om 

Brottsofferjouren samt olika aktiviteter som jouren deltagit i/anordnat. 

Pluggannonser om Brottsofferjouren har regelbundet funnits i lokala tidningar så som Upsala 

Nya Tidning.   
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Samarbeten 

Samarbetet med Polismyndigheten har varit fortsatt gott. 

Andra viktiga samarbeten har varit med Studieförbundet Vuxenskola Uppsala län, 

Stödcentrum för unga brottsutsatta i Uppsala, Länsstyrelsen Uppsala län och 

Föräldraföreningen mot Narkotika (FMN).  

▪ Jouren har även haft kontakt med andra brottsofferstödjande organisationer i länet vid 

behov gällande stödärenden.   

▪ Jouren har fört en dialog med Ebbamottagningen i Uppsala om samarbete. Syftet är att 

Ebbamottagningen kan ta hjälp av och hänvisa sökanden till Brottsofferjouren då frågor 

kring rättsprocess uppstår. Jouren kan hänvisa till stöd från Ebbamottagningen vid 

ärenden som handlar om prostitution och människohandel i sexuellt syfte. 

 

Ekonomi  

Årets ekonomiska resultat visar ett underskott på 125 210 kronor.  

Intäkterna 2022 utgörs till ca 90 % av de bidrag som föreningen erhåller från 

kommunerna. Under 2017 träffades tillsvidareöverenskommelse med de kommuner där vi har 

IOP. Detta innebär att vi förhandlar om ersättning inför varje nytt kalenderår men att 

överenskommelsen i övrigt löper. 

Föreningen har erhållit verksamhets- och projektbidrag från Brottsoffermyndigheten.  

Föreningens medlemmar har betalat en medlemsavgift på 100 kronor. 

Fullständig ekonomisk redovisning finns i föreningens bokslut/årsredovisning för 2022. 
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Genomförande av verksamhetsplan 2022 

Tillgodose de brottsutsattas grundläggande rättigheter genom att: 

▪ Ge medmänskligt stöd. 

▪ Informera och erbjuda hjälp i praktiska frågor. 

▪ Hänvisa och förmedla hjälp till expertis/sakkunnig i sociala, juridiska eller medicinska 

frågor. 

▪ Vara stöd inför, under och efter rättegång. 

 

Måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsen har varit god. Personer som kommer i kontakt med BOJ Uppsala Län har 

en möjlighet att skicka in klagomål eller synpunkter via hemsidan. Under verksamhetsåret 

2022 har inga sådana synpunkter inkommit. 

 

Information och opinion 

▪ Synliggöra Brottsofferjouren genom marknadsföring och informationsinsatser. 

▪ Informera och väcka debatt om brottsutsattas situation. 

 

Måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsen har varit god.  

Information har getts vid många olika tillfällen under året. Vid bland annat Internationella 

Brottsofferdagen, vid möten med och inför utomstående organisationer och föreningar.  

Jouren har också ett konto på Facebook och Instagram för att sprida ytterligare 

information om brottsofferfrågor och jourens dagliga verksamhet. 

 

Vidareutveckla verksamheten 

▪ Vidmakthålla ett bra samarbete med bidragsgivande kommuner. 

▪ Utveckla arbetet med stödpersonerna.  

▪ Fortsätta arbetet med att utveckla rutiner för att bemöta och stödja unga brottsutsatta.  

▪ Ingå i befintliga nätverk för brottsofferstöd och brottsförebyggande verksamheter. 

▪ Anordna medlemsaktiviteter ett par gånger under året. 

 

Måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsen har varit god.  

Samarbetet med bidragsgivande kommuner har upprätthållits genom den referensgrupp 

som bildades 2017.  

Under året har arbetet för att utveckla stödpersonsuppdraget varit prioriterat. (Läs mer 

sida 4). 

Jouren ingår i befintliga nätverk och deltar aktivt i viktiga evenemang tillsammans med 

andra. 
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SLUTORD 

Under året har stödpersoner, medlemmar och styrelsen träffats under ett 30-årsjubileum den 

28 oktober med temat Barns rätt att komma till tals när de utsatts för brott. Temat för dagen 

har valts med tanke på barn och unga-projektet som jouren arbetat med sedan 2020. Jubileet 

har anordnats eftersom Brottsofferjouren i Uppsala startades för 30 år sedan. Medlemmar, 

styrelse, stödpersoner och andra samverkanspartners har bjudits in och jouren har planerat 

och genomfört ett evenemang bestående av seminarier med efterföljande buffé.  

 

Göran Enander, landshövding i Uppsala län, startade upp eftermiddagen med ett 

inledningstal. Därefter fick deltagarna, 38 till antalet, i tur och ordning lyssna på Emelie Dahlin 

från BOJ Sverige, Linn Molin från Uppsala kommuns Stödcentrum för unga brottsutsatta och 

vår egen styrelseledamot advokat Fatemeh Pakyari som utifrån sina respektive arbetsområden 

belyste dagens ämne. Dessutom berättade BOJ Uppsala Läns ordförande Birgitta L Johansson 

och styrelseledamot Eva Staake om jourens historia. Avslutningsvis delades BOJ-priset ut till 

stödperson Gunborg Sundin "för mångårigt engagemang och stöd till brottsutsatta”. BOJ 

Sveriges generalsekreterare Fredrik Mellqvist fick genom sitt tal avsluta tillställningen. 

Jubileet har genomförts i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län som 

bistått med lokal. 

 

TACK 

• till alla stödpersoner, vars insatser varit och är avgörande för att brottsdrabbade och 

stödsökande, anhöriga och vittnen ska få kraften tillbaka. Utan stödpersoner - ingen 

verksamhet! 

 • till alla bidragsgivare, som har gjort det möjligt att utveckla och bedriva verksamhet! 

 • till de bidragsgivande kommunerna som insett betydelsen av att jouren kompletterar 

kommunernas insatser! 

 • till Brottsofferfonden, Brottsoffermyndigheten och Länsstyrelsen som har bidragit till olika 

projekt! 

•  till jourens anställda samordnare som har utvecklat verksamheten med stort engagemang! 

 

 

 

Styrelsen för Brottsofferjouren Uppsala län 
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UPPSALA DEN 22/2 2023 

 

 

 

 

 

Birgitta L Johansson       Bertil Ellvèn  

Ordförande        Vice ordförande  

 

 

 

 

 

Eva Staake        Staffan Gröndahl 

Ledamot       Ledamot 

 

 

 

 

 

Katarina Reigo      Ulrika Karlsson   

Ledamot       Ledamot 

 

 

 

 

 

Fatemeh Pakyari      Tommy Flisberg   

Ledamot        Ersättare   

 

 

 

 

 

Kicki Flisberg  

Kassör (adjungerad) 


