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Ansökan om verksamhetsbidrag för 2018 till
Brottsofferjouren
Kommunstyrelsens beslut
1. Brottsofferjouren Nacka, Värmdö och Tyresö beviljas
verksamhetsbidrag för 2018 med 4 kronor per invånare (baserat på
invånarantal 1 januari 2018).
2. Verksamhetsbidragets användning ska redovisas skriftligt till
kommunkansliet senast sista april 2019.

Reservation
Anders Wickberg (SD) reserverar sig.
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Den lokala brottsofferjouren i Nacka, Värmdö och Tyresö (BOJ NVT) är en
ideell, politiskt och religiöst obunden organisation som har till ändamål att
stödja brottsoffer samt vittnen. Föreningen började sin verksamhet 1994.
Föreningen ansöker om bidrag om 6 kronor per invånare för 2018 (bilaga),
vilket innebär bidrag om 283 200 kronor beräknat på prognosen att Tyresö har
47 200 invånare vid årsskiftet. Föreningen motiverar höjningen med att
Brottsofferjourernas riksförbund förespråkar att kommunerna lämnar 6
kr/invånare i verksamhetsbidrag.
Nacka och Värmdö kommuner behandlar ansökningar om bidrag i respektive
kommun och har för avsikt att bevilja bidrag om 4 kr/invånare i Nacka och
3,50 kr/invånare i Värmdö, vilket motsvarar samma nivå som beviljades för
2017. Kommunerna gör bedömningen att verksamheten utgör ett viktigt
komplement till socialtjänstens insatser, och att föreningen visar på god vilja till
öppenhet och samarbete med kommunerna vilket motiverar att bidrag bör
beviljas för 2018. Däremot kan inte den ansökta höjningen av bidragsnivån
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motiveras. Bidrag om 4 kr/invånare motsvarar 188 800 kr beräknat på
prognosen ovan.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
beviljar brottsofferjouren Nacka, Värmdö och Tyresö verksamhetsbidrag för
2018 med 4 kronor per invånare (baserat på invånarantal 1 januari 2018) samt
beslutar att verksamhetsbidragets användning ska redovisas skriftligt till
kommunkansliet senast sista april 2019.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen beviljar
brottsofferjouren Nacka, Värmdö och Tyresö verksamhetsbidrag för 2018 med
4 kronor per invånare (baserat på invånarantal 1 januari 2018) samt beslutar att
verksamhetsbidragets användning ska redovisas skriftligt till kommunkansliet
senast sista april 2019.

Yrkande
Anders Wickberg (SD) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar att kommunstyrelsen
beviljar brottsofferjouren Nacka, Värmdö och Tyresö verksamhetsbidrag för
2018 med 6 kronor per invånare.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anders Wickbergs
(SD) och Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller
ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-12-18 §206.pdf
Tjänsteskrivelse Ansökan om verksamhetsbidrag för 2018 till
Brottsofferjouren.pdf
Brottsofferjourens verksamhetsberättelse 2016 samt verksamhetsplan 2017.pdf
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