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Verksamhet 2017
Under 2017 hade vi förutom verksamhetsbidrag från kommunerna i Jämtland/
Härjedalen både verksamhets– organisations– och utvecklingsbidrag från
Socialstyrelsen. Tack vare det kunde vi utveckla verksamheten ytterligare. Förutom
den stödverksamhet och det förebyggande arbetet som alltid finns med i grunden så
hade vi under året extra fokus på barn. Vår barnansvarige fick möjlighet att se över
rutiner, hon såg över miljön i våra boenden utifrån ett barnperspektiv samt anskaffade
och tog även fram eget nytt material till barnverksamheten. Som vanligt genomfördes
också ett antal olika aktiviteter riktade till barn i olika åldrar.

Statistik 2017
Varje vecka har vi haft i genomsnitt cirka





69 stödsamtal på telefon
38 personliga stödsamtal
8 gånger följt kvinnor
29 andra stödinsatser

31 kvinnor och 30 barn har bott hos oss under året
Vi har haft kontakt med minst 286 enskilda kvinnor.

Den dagliga verksamheten på Kvinnojouren ägnades, som alltid, åt stöd till kvinnor
och barn på olika sätt. Det är telefonsamtal, e-post och personliga möten. Länet är
stort så många mil har avverkats i bil när vi åkt runt och träffat kvinnor för stöd och
samtal på deras hemmaplan. Det är viktigt att prioritera dessa resor så att kvinnor i
hela länet känner att de kan få vårt stöd utan att de nödvändigtvis själva måste ta sig
till Östersund. I och med att vi haft god tillgänglighet så har också stödinsatserna varit
många. Det handlar om allt från stödsamtal till praktiska saker som flytt,
posthantering, göra budget, betala räkningar, den juridiska processen, vägar till olika
samhällsfunktioner, säkerhetsplanering och mycket mer.
Vi har också haft möjlighet att jobba med förebyggande insatser vilket är en viktig
del i verksamheten. Vi har som vanligt haft många förfrågningar från olika
arbetsplatser, skolor, organisationer mm om att komma ut och informera och föreläsa
om vår verksamhet och om mäns våld mot kvinnor. Utöver det har vi anordnat och
bjudit in till kostnadsfria arrangemang med externa föreläsare. Ett exempel är ett
arrangemang vi hade tillsammans med Länsstyrelsen i Jämtland där vi belyste porrens
skadeverkningar genom att visa filmen Pornland med efterföljande debatt.
Traditionell kvinnojour
Vi är stolta över det sätt vi arbetar på i vår kvinnojour och att vi
inte övergett den gamla tanken om solidaritet och stöd kvinna
till kvinna i en tid då så många rör sig mot bolagisering eller
tenderar bli myndigheters förlängda arm. Detta menar vi är en
mycket olycklig utveckling. Det poppar upp nya hvb-hem hela
tiden där aktörer ser möjligheter att tjäna pengar på kvinnofridsområdet. Många
gånger är kunskapen mycket grund och det stöd som erbjuds är tak över huvudet och
(Forts. på sidan 2)
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Styrelsen för Kvinnojouren avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2017
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Jessica Rundberg
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Erika Zakrisson
samt Magnus Westlindh, Moore Stephens Ranby
Föreningen hade 61 betalande medlemmar 2017
Styrelsen har haft 8 protokollförda möten. 1,5 planeringsdagar samt en utbildningdag med
styrelseutbildning. Årsmötet för 2016 års verksamhet hölls 29/3 2017

Sammanfattning av verksamheten
(Forts. från sidan 1)

skydd i form av gallergrindar eller liknande. Tyvärr har
många av de traditionella jourerna gått till att mer och mer
bli socialtjänstens förlängda arm. Väldigt många jourer
jobbar bara på uppdrag av socialtjänsten och tar inte emot
kvinnor som själva hör av sig direkt till jouren. Vi har under
2017 haft ca 15 kvinnor på uppdrag av socialtjänsten medan
vi sammantaget haft kontakt med 286 stödsökande kvinnor.

”Jouren”
Styrelsen planerar och funderar

Akut tillfälligt boende

En del av de kvinnor vi kommer i kontakt med har akut
behov av ett tillfälligt boende. Vi erbjuder kvinnor och barn en fristad under en period då de av
säkerhetssynpunkt inte har möjlighet att bo kvar hemma. Även om det bara är en bråkdel av de
kvinnor vi har kontakt med under ett år som har behov av att bo hos oss så har det under långa
perioder varit stor efterfrågan på boende.
Vår kvinnojour erbjuder i första hand kollektivt boende med eget sovrum till mamman och
eventuella medföljande barn men övriga utrymmen så som kök, badrum, vardagsrum och barnrum
delas med andra boenden. Vi har också en mindre lägenhet i Östersund där det inte är kollektivt
boende, den lägenheten har vi möjlighet att hyra genom projektmedel vilket gör att vi inte kan
räkna in den i den långsiktiga planeringen men vi hoppas kunna lösa fortsatt finansiering. Sedan
hösten 2015 disponerar vi också en liten lägenhet i Krokoms kommun genom ett samarbete med
Krokomsbostäder, där de sponsrar oss med lägenhet. Där är det inte heller kollektivt boende.

Ideell verksamhet/ideella jourkvinnor
Under så väl våren 2017 som hösten 2017 anordnade vi jourutbildning för kvinnor som uttryckt
intresse att engagera sig i stödarbetet. Som jourkvinna är tanken att man går in på kvällstid och
svarar i telefon, samtalar med kvinnor och barn i boendet samt utför en del praktiska uppgifter.
Utbildningen lägger vi upp på så sätt att vi inleder med en heldag, fortsätter med ca fem
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kvällsträffar och avslutar sedan med en halvdag. Vi brukar ha många som vill gå och som deltar
på det informationsmöte vi har för att berätta om jouren, utbildningens upplägg mm. Sedan visar
det sig ofta att många inte har tid att avsätta för ideellt arbete och det blir oftast inte så många
kvar. Men de som blir kvar är vi så klart väldigt glada för och alla ideella krafter bidrar med
viktiga insatser för vår förening.

Medlemsaktiviteter

Vi bjöd också in medlemmarna till en visning av filmen
Pornland, som vi senare under året gjorde ett
arrangemang runt tillsammans med Länsstyrelsen.
Utöver det bjöd vi också in till vår årliga medlemsträff i
december då det traditionellt vankas gröt och skinkstut.

Jourgruppsmöten
Under året samlar vi vid ett par tillfällen alla som är aktiva i stödarbetet för att tillsammans
diskutera uppdraget och ge tillfälle att dela erfarenheter och ta upp eventuella dilemman. På årets
träffar har vi tillsammans gått igenom och diskuterat runt den utvärderingsblankett de kvinnor vi
är i kontakt med har möjlighet att fylla i. Vi har tagit upp svårigheter som varit runt några av
kvinnorna i boendet samt pratat om barnverksamheten där vår barnansvarige också gått igenom
nytt material som hon tagit fram.

Dygnet-runt-jour
Under drygt tio år har vi haft en särskild jourtelefon där myndigheter kan nå oss dygnet runt vid
akuta kvinnofridsärenden. De myndigheter som berörs av det här är polisen, socialjouren och
sjukvårdsupplysningen. Sedan några år tillbaka har vi också ett telefonnummer där kvinnor i vårt
boende kan nå någon av oss dygnet runt i händelse av något akut. Ibland har vi perioder då det
ringer förhållandevis ofta men det varvas med lugna perioder. Så såg det ut även under 2017.

Sommaraktiviteter
Sedan många år tillbaka har vi haft möjlighet att ordna sommaraktiviteter för ”våra” kvinnor och
barn. Det är något som varit väldigt uppskattat. Många har inte ekonomiska förutsättningar att
göra semesterresor men det är också så att många inte har så stort kontaktnätverk och känner sig
obekväma att åka på aktiviteter ensamma. I båda fallen passar det då bra att komma med på våra
arrangemang. Vi har under åren erbjudit resor med övernattning från någon natt upp till en vecka.
Det har varit både inom länet och längre resor. Sommaren 2017 satsade vi på aktiviteter i
närområdet och hade minst en sådan i veckan under större delen av sommaren. Det innebar att
många hade möjligheter att delta då det fanns många datum att välja mellan. En del var med
någon/några gånger medan andra var med på nästan alla
aktiviteter. Det vi erbjöd var bl a Jamtli, fika i
Björkbackaparken, badutflykt till Bynäset, Storsjötur med
Thomée, Teknikland, Musikafton i Ås, Teatern Rasmus på
luffen, utställning på byhuset Rödön, besök på Frösö
handtryck, sommarhagen och Petterson Berger muséet. Vi fick
också möjlighet att låna en stuga i Storlien under en helg där
det fanns möjligheter till fiske, bad, grillning och annat.
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Förutom att medlemmarna alltid får särskild information
och inbjudan till de allmänna arrangemang vi anordnar så
ordnar vi också årligen några aktiviteter enkom för våra
medlemmar. Under våren anlitade vi Gunilla Nilsson
Edler som genomförde en stadsvandring för
kvinnojourens medlemmar under rubriken ”Axplock ur
stadens historia”. Vandringen avslutades med umgänge,
förtäring och prat på Salander som är vår externa lokal.
Det var ett välbesökt och lyckat arrangemang.

Utveckling av verksamhet
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Tack vare verksamhetsbidragen från kommunerna i Jämtland/Härjedalen har vi en grund för
verksamheten som gör det möjligt att söka andra bidrag, såsom verksamhetsbidrag,
organisationsbidrag och utvecklingsmedel från Socialstyrelsen. Utöver det söker vi projektmedel
från olika fonder. Kommunernas bidrag uppgick till drygt 1,5 miljon kronor för 2017 men vi
bedrev kvinnofridsarbete för ca 4 miljoner kronor, detta tack vare övriga nämnda medel (som inte
kan användas för kostnader för boende för stödsökande) och några placeringar från kommuner
utom länet. Det ger oss möjlighet att utveckla vår verksamhet vilket ger ett bra mervärde till
kommunerna i Jämtlands län.
Vi har under året haft tillgång till ett utökat boende. Det är lägenheten i Krokoms kommun, som
vi sponsras med av Krokomsbostäder, samt en lägenhet i centrala Östersund som också ligger
utanför den finansiering vi har från kommunerna. Båda lägenheterna har i princip varit upptagna
under hela året. Det har varit positivt för verksamheten att vi, utöver det kollektiva boendet,
kunnat erbjuda boende i de här två externa lägenheterna.
2017 har varit ett år då vi haft extra fokus på barnen. Strax före årsskiftet 2016/2017 blev tre
personer på jouren klara med Trappanutbildningen, vilket är en metod för krissamtal med barn.
Det är en del av den utveckling av jourens verksamhet som vi har haft möjlighet att genomföra
under de senaste åren tack vare det avtal vi har med länets kommuner vilket ger en stabil grund
för verksamheten samt de statliga medel vi har lyckats ta hem till jouren. Just barnen har vi haft
extra fokus på under året. Vår barnansvarige har sett över de
rutiner vi haft för barnen och uppdaterat dem samt jobbat fram
nytt material för barn i olika åldrar som vi använder på jouren. Vi
har också sett över rutiner och förberedelser för barn med
sekretess som börjar ny skola.
Den öppna stödverksamheten för kvinnor som vi har kontakt med
har fortgått även under 2017 med finansiering av Socialstyrelsen.
Mestadels har vi hållit till i den lokal vi har för ändamålet som
ligger i centrala Östersund. Där träffar vi kvinnor för rådgivning,
stöd, säkerhetsplanering men också för samvaro då ofta med
aktiviteter som också passar för medföljande barn. Det har varit
öppet för drop in, vi har haft en del planerade aktiviteter som
handarbete, film, påskpyssel, höstlovspyssel, mat, uteaktiviteter
anpassat för barn. Året avslutades med jullunch och julklappar.

Vi besöker Sveg med våra siluetter och pratar med politiker och andra vi möter
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Utbildning och konferens
Kunskap är viktigt och därtill färskvara. Därför satsar kvinnojouren varje år på fortbildning för de
aktiva i föreningen. Allt för att upprätthålla god kvalitet i jourverksamheten. Förutom konferenser
och utbildningar där vi själva står som arrangörer så deltar vi i andras arrangemang, både lokalt,
nationellt och internationellt, för att ta del av ny kunskap och forskning.
Nedan följer ett axplock av utbildningar och konferenser som vi deltagit i under 2017:
Terrafem hade en dag om fridskränkningsbrottens begränsningar vid hedersrelaterad
brottslighet. Där deltog bl a jämställdhetsminister Åsa Regnér som talade om den nationella
strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, åklagare Rebecca Dison pratade
om just de begränsningar som finns vid hedersrelaterad brottslighet. Sociolog Linnéa Bruno
presenterade sin avhandling Ofridstid som handlar om fäders våld, staten och den separerade
familjen, om hur mäns våld mot mödrar fortsätter även efter separationen.

Länsstyrelsen Jämtlands län Samverkan vid hedersrelaterat våld och förtryck, med
föreläsningar av Anna-Karin Hasselborg, samordnare mot VINR i Kramfors kommun och Mikael
Thörn frrån nationella komptensteamet.
Ersta Sköndal högskola kurs om 7,5 högskolepoäng, Civila samhället i samhället.
Grundläggande kunskap om det civila samhällets historiska framväxt och dess relation till
offentlig sektor. Fördjupad kunskap om situationen idag med nya styrformer och civilsamhällets
samhällsnytta och särart. Kursen tog också upp konkreta exempel på samverkan mellan offentlig
sektor och civilsamhälle.
Nordiska kvinnor mot våld Föreläsningar och workshops under tre dagar på aktuella områden
inom mäns våld mot kvinnor från de olika nordiska länderna. Bland föreläsarna fanns Rachel
Moran, författare och föreläsare, hon pratade om prostitution som ett exempel på mäns våld mot
kvinnor. Liz Kelley med 40 årig erfarenhet från området mäns våld mot kvinnor, Hildur Fjola
Antonsdottir, Lunds universitet om upprättelse genom att ta plats och Eva Diesen, jurist och
forskare som nyligen granskat domar för att se hur mäns våld inom familjen påverkar utgången i
en vårdnadstvist var några av alla föreläsare.
Länsstyrelsen Jämtlands län anordnade en två-dagars utbildning om bedömningsinstrumentet
FREDA som syftade till att ge kunskap för att använda metodens tre delar i praktiken. Dessa är
kortfrågor för att upptäcka våldsutsatthet, frågor för beskrivning av fysiskt/sexuellt våld och
psyktiskt/emotionellt våld samt frågor för att göra en farlighetsbedömning.
Unizon anordnade en heldagskonferens med titeln
Porren – elefanten i rummet Gail Dines,
professor Wheelock College, Boston höll en
lysande föreläsning på temat ”Hur porrindustrin
kapat vår sexualitet”. Övriga huvudtalare var
Maria Ahlin, föreläsare och författare samt
Caroline Engvall, journalist och författare. Det var
också ett par olika paneldebatter. Sammantaget en
mycket bra dag där Gail Dines var den stora
behållningen.
Registerskydd Sverige AB arrangerade en Grundkurs om skyddade personuppgifter som
innehöll information om folkbokföring, skyddade personuppgifter, sekretessmarkering,
kvarskrivning, fingerade personuppgifter och myndigheters ansvar.
(Forts. på sidan 6)
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Brottsoffermyndigheten anordnade, för artonde gången i ordningen, Internationella
Brottsofferdagen. Programmet var varierat och lyfte viktiga frågor. Huvudtalare var Paul Iganski,
Lancaster University, som talade om hatbrott, våld, inverkan på offret och viktimologi och Sara
Landström, Göteborgs universitet, om hur barns utsagor bedöms i rättsprocesserna.

(Forts. från sidan 5)

Region Jämtland Härjedalen Tema Livskunskap Två dagar om sex och samlevnadsutbildning för
ett tryggt och professionellt bemötande av ungas livsfrågor.
Röda Korset Mäns heder. Föreläsning med Astrid Schlytter med fokus påhedersrelaterat våld och
förtryck ur pojkars och unga mäns perspektiv.
Roks en temadag om pornografi och prostitution som våld
mot kvinnor; att bevisa sambandet och stoppa
skadeverkningarna. Vi lyssnade till Gerda Christensson
Kvinnofronten, Nina Rung kriminolog, Max Waltman forskare
vid University of Michigan. Dagen innehöll också panelsamtal
och dokumentärfilm.
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Länsstyrelsen i Stockholm Människohandel Konferensen behandlade alla former av
människohandel från både ett nationellt och internationellt perspektiv med fokus på
myndigheternas operativa arbete.
Mucf/Unizon/SKL Våldsprevension 2017, att stoppa mäns och killars våld. Två intensiva dagar
om att förebygga, upptäcka och samverka runt ett av våra mesta akuta samhällsproblem.
Unizon Hon som kallas horan en föreläsning med Hanna Olsson, författare, handledare och
huvudsekreterare i statens prostitutionsutredning 1977-1980, föreläste om
prostitutionsutredningens historia och bilden av kvinnan i kulturen.
Stiftelsen FTS säkra varenda unge Seminarium angående sexuella övergrepp på barn med Åsa
Kastbom, Universitetssjukhuset Linköping.

Utåtriktad information
Information till gynläkare på sjukhuset i Östersund På förfrågan så höll vi ett pass om
språkets betydelse samt bemötande med fokus på att brottsoffer gör motstånd. Detta med
utgångspunkt från Allan Wades forskning.
Samtyckeslagstiftningen Vi bjöd in till ett välbesökt seminarium
angående utredningen ”Ett starkare skydd för den sexuella integriteten”,
som i huvudsak bestått i att göra en översyn av våldtäktsbrottet.
Medverkade gjorde:
Riksdagsledamot Sanne Lennström, suppleant i Justitieutskottet
berättade om utredningen från en historisk tillbakablick till
utredningens förslag om samtycke och oaktsamhetsbrott. Hon berörde
också sexualbrott på nätet.
Advokat Emma Fällman som har mångårig erfarenhet i att företräda
personer utsatta för sexualbrott. Hon gav ett perspektiv från den
praktiska juridiken och språket som används i lagstiftning, domstolar
och utredningar.
Hermods Information till nya svenskar på Hermods. Vi hade en heldag med sammanlagt fyra
grupper. De var uppdelade efter språkgrupper för att det inte skulle vara för många språk som
skulle tolkas samtidigt. Drygt 50 personer tog del av vårt pass om
kvinnojourens arbete och mäns våld mot kvinnor.
Feminism för allas lika värde Storsjöteatern. Vi deltog i Region
Jämtland Härjedalen uppmärksammande av den internationella
kvinnodagen. Detta är ett arrangemang på initiativ av Margareta
Winberg. Vi hade ett bord med information samt våra siluetter
placerade runt om i foajén. Vi fick möjlighet att berätta för
Jämställdhetsminister Åsa Regnér om vår verksamhet och våra
projekt.
(Forts. på sidan 7)
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Kommunal mellersta Norrland (Jämtland och Västernorrland) Kommunal hade en tvådagars
konferens på temat ”Våld i nära relationer”. Vi var inbjudna för att presentera kvinnojourens
arbete samt att prata allmänt om mäns våld mot kvinnor ur ett globalt och nationellt perspektiv. Vi
höll också i tre workshops med fokus på barn.
Pornland Tillsammans med Länsstyrelsen Jämtlands län genomförde vi ett
arrangemang om porrens skadeverkningar. Vid två tillfällen under en dag
visade vi filmen Pornland, på Bio Regina, som vi följde upp med en
föreläsning samt paneldiskussion. Drygt 100 personer kom och lyssnade,
diskuterade och ställde frågor.
Polisen Vi anordnade en visning av Pornland för en grupp från polisen
som inte hade möjlighet att komma när vi hade arrangemanget.

#Metoo-rörelsen i Badhusparken Det arrangerades ett fackeltåg från torget till badhusparken där
det hölls tal med olika berättelser utifrån #Metoo. Vi var där med siluetter och lite annat material
och var också med och höll ett tal.
Elever på Birka Folkhögskola, behandlingspedagoger en grupp elever som gick årskurs ett
hade bett att få träffa oss för att ställa frågor och få information om kvinnojouren. Vid ett senare
tillfälle var vi också ute på skolan och hade en förmiddag med hela årskurs 2 där vi pratade om
vårt arbete och allmänt om mäns våld mot kvinnor.
Socionomstudenter träffade vi vid ett antal tillfällen under året. Både för information men också
för intervjuer inför c-uppsatser.
Siluetterna i Härjedalen Under våren 2018 har vi planerat att åka runt till samtliga kommuner i
länet i samband med att de har kommunfullmäktigemöten. Vi ska ha med våra damsiluetter och
lite annat material för att visa upp och samtala både med förtroendevalda och andra som rör sig i
lokalerna. Vi tjuvstartade vårturnén redan i november då Härjedalen hade
kommunfullmäktigemöte. Där ställde vi upp siluetterna i Svegs Folkets Hus. Många intresserade
passade på att komma fram och prata kvinnofrid med oss.

Kontakt och samverkan med andra aktörer och samarbeten
Länsstyrelsen Jämtlands län har vi haft ett par samarrangemang med (Samtyckeslagstiftningen
och Pornland). Vi har haft möten runt det men också träffat Jenny Einebrant från Länsstyrelsen för
att diskutera lite annat på området mäns våld mot kvinnor. Det här är en väl upparbetad kontakt
och det är enkelt att samarbeta när vi gör saker tillsammans.
Bio Regina har vi också haft samarbete med under året. Det har fungerat väldigt bra och det är en
aktör som vi gärna fortsätter jobba tillsammans med vid olika arrangemang.
Länets kommuner Vi hade ett möte med representanter
från sociala samrådsgruppen. Björn Sandal, Karin
Näsmark och Lennart Skoog berättade om kommunernas
syn på samarbetet med jouren. Vi stämde också av läget
allmänt.
Region J/H bjöd in till möte för att börja planera inför 8
mars arrangemanget 2018. Vi hade en representant med
på mötet som informerade om våra tankar inför 8 mars
och vad vi skulle kunna bidra med.
Mona Modin Tjulin besöker oss 2 feb

(Forts. på sidan 14)
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Kulturveckan Krokom På Magneten i Krokom genomfördes ett antal
olika kulturevenemang under en veckas tid. Vi hade våra röda siluetter uppställda i lokalen under
veckan samt ett bord med lite olika material från jouren.

Statistik
Boende på jouren
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Antal gästnätter
Antal kvinnor
Antal barn
Nej pga fullt*
Nej pga annat*

år 2007-2016
1875
30
29

Kuriosa om akut tillfällig boende:
Vi har tillhandahållit ca 45 000 gästnätter för ca 1 500 individer
sedan jouren startade. Mest har vi haft 45 kvinnor med 56 barn
och minst 14 kvinnor med 18 barn boende under ett år . Antalet
gästnätter för ett år har varierat från 237 till dagens 3115.
Genomströmningstiden varierar stort över åren, medelvärdet
ligger på 30 men har de senaste åren varit över 50.
Boendeplatserna utökades 2006 och 2015

2017
3115
31
30
15
12

*/ Ibland får vi förfrågningar som gäller annat än kvinnor i behov av stöd och skydd pga våld. Vi säger nej när det
inte föreligger skyddsbehov eller om kvinnor är i ett aktivt missbruk. När det varit fullt så har sex av
förfrågningarna kommit från kommuner utanför länet. Vid fyra tillfällen har behovet gällt större familjer än vi haft
bäddplats för. Vid två tillfällen har det funnits andra behov och omständigheter (exempelvis säkerhet) som gjort att
vi inte kunnat upplåta plats i samma lägenhet som det redan funnits boende i. Vi har också sagt ja vid 12 tillfälllen
och gjort oss beredda på att ta emot kvinnor men där behoven förändrats och platsen inte behövts.

Telefonstatistik
Stödsamtalen fördelar sig:
2016
Ingen uppgift
186
Berg
174
Bräcke
241
Härjedalen
203
Krokom
156
Strömsund
198
Ragunda
259
Åre
277
Östersund*
1312
Utom länet
409
Totalt
3415

2017
158
172
160
121
199
243
259
333
1232
722
3599

%
4
5
4
3
6
7
7
9
34
20

i genomsnitt
2007 — 2016
8
3
4
4
7
7
6
5
47
9

i genomsnitt
2012 — 2016
8
3
5
4
7
9
7
5
42
11

Det kan vara stora svängningar i antalet telefonsamtal mellan olika kommuner olika år. Därför skall siffror upp
eller ner tolkas med försiktighet.
Vi kan ju inte heller alltid identifiera kommunen för den som ringer.
Telefonstatistiken säger inte något om antalet enskilda kvinnor. Även om antalet samtal sjunker i en kommun kan
vi varit i kontakt med fler kvinnor därifrån och tvärtom.
Under 2015 började vi notera konsultsamtal i statistiken, dvs när en myndighet ringer och ber om råd i en viss
situation. Under 2017 har vi noterat 47 sådana samtal.
*/En annan faktor som påverkar telefonstatistiken är att kvinnor byter kommun. Under 2017 var det flera kvinnor
som flyttat in till Östersund från både inom och utom länet. I vår statistik finns de kvar i ursprungsnoteringen
vilket i år gör att Östersund hamnar lägre.

Varifrån kommer kvinnorna
Ingen uppgift
Berg
Bräcke
Härjedalen
Krokom
Strömsund
Ragunda
Åre
Östersund*
Utom länet
Totalt

2016
30
12
10
7
8
10
12
9
101
50
249

2017
25
7
11
8
17
15
6
23
119
55
286

%
9
2
4
3
6
5
2
8
42
19
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Statistik

Per kalendervecka
Stödsamtal telefon
Stödsamtal personliga
Följa med
Övriga stödinsatser
Samtal:allmän eller intern karaktär
Barn om/med under året

2016
66
36
14
25
42

2017
69
38
8
29
40

92/119

70/241

2007-2016
68
23
6
18

Förklaring till statistik:
Stödsamtal på telefon innebär in– och utgående kontakter med och om stödsökande, det inkluderar även epost.
Personliga stödsamtal kan ske på jouren, i kvinnans egna hem eller på offentlig plats som bedöms lämplig
just då.
När vi följer kvinnor kan det gälla rättegångar, besök hos advokat eller myndigheter eller andra ärenden
som vi och kvinnan är överens om.
Andra stödåtgärder kan vara nästan vad som helst, att hjälpa till med ett överklagande, att hjälpa till med att
göra en budget, att leta lägenhet, att hjälpa till där det finns språkliga barriärer, att ta en promenad med
kvinnan och barnen.

Antal enskilda kvinnor som sökt stöd
Under 2017 hade vi kontakt med minst 286 enskilda kvinnor
Det här är fjärde året vi för statistik över antalet enskilda kvinnor vi har kontakt med. Den här siffran
efterfrågas ofta vid ansökningar och redovisningar men för oss har den inte varit så viktig eftersom den inte
säger något om vilka insatser som behövs eller som görs.
Vi har fört statistiken på ett sätt för att minimera risken till att dubbelföra någon men trots det så finns
risken att någon är räknad två gånger. Å andra sidan tror vi att det finns kvinnor som inte alls kommit med i
statistiken.
Av de 286 kvinnorna är 123 st anonyma, fler än så var anonyma i början av kontakten. Det har varit en
grannlaga uppgift och den visar att möjligheten till anonymitet är en viktig faktor för att söka stöd.
46 kvinnor har vi haft någon kontakt med tidigare år resten är nya kontakter.
Ibland har vi bara haft något/några enstaka samtal/åtgärd för den enskilda kvinnan och/eller hennes barn.
För en stor grupp kvinnor ligger antalet samtal/åtgärder mellan 20-50 stycken. För en liten grupp kvinnor
finns det över 100 samtal/åtgärder noterade. För några få kvinnor med flera barn har det genomförts mer än
300 samtal/åtgärder.
Vi hade flest nya kontakter under månaderna januari, mars och augusti medan juli och oktober hade ganska
låga siffror men ändå var arbetsintensiva på andra sätt.
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Vi har också för 2017 har vi noterat 47 st gemensamma aktiviteter för stödsökande. Detta är aktiviteter vi
erbjuder kvinnor och barn att delta i som exempelvis utflykter eller andra träffar.

Bokslut för Kvinnojouren—en fristad i ingenmansland år 2017
Resultaträkning

Not

2017-01-01-- 2016-01-01-2017-12-31 2016-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

1

882 202

342 534

2

3 123 565
4 005 767

3 600 281
3 942 815

3

-451 840

-914 841

4

-644 617

-617 186

5

-2 362 104

-2 334 706

-11 256
-3 469 818

-13 388
-3 880 120

535 950

62 694

-121
-121

-84
-84

535 829

62 610

-60 000

-30 000

-457 514
-517 514

-7 761
-37 761

Resultat före skatt

18 134

24 849

Årets resultat

18 134

24 849

KVINNOJOUREN—EN FRISTAD I INGENMANSLAND

Summa

Rörelsens kostnader
Verksamhetskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar inventarier
Summa

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och likn. resultatposter
Räntekontnader och likn. resultatposter
Summa

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Avvecklingskostnader
Periodisering av projekt
Summa

Ställda panter
Ansvarsförbindelser

inga
inga
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inga
inga

Bokslut för Kvinnojouren—en fristad i ingenmansland år 2017
Balansräkning

Not

2017-12-31

2016-12-31

6

4 019
4 019

15 275
15 275

7

8 000

8 000

89 050
20 261
44 586

325 085
187 644
43 974

1 744 069
1 905 966

625 063
1 189 767

1 909 985

1 205 042

2017-12-31

2016-12-31

47 824
18 314
66 139

22 975
24 849
47 824

1 457 216
1 457 216

798 349
798 349

13 019
147 837
225 774
386 630

15 470
108 745
234 654
358 869

Summa SKULDER

1 843 846

1 157 217

Summa EGET KAPITAL OCH
SKULDER

1 909 985

1 205 042

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Datorer och inventarier
Summa

Omsättningstillgångar
Bilpoolen

Kortfristiga tillgångar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa/bank
Kassa/bank
Summa

Summa TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Not

Eget kapital

8

Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa

Skulder
Långfristiga skulder
Ändamålsbestämda medel

9

Summa

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteverket
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

10
11

Summa
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Långsiktiga tillgångar

Noter
2017

2016

Not 1 - i nettoomsättningen ingår
Dygnsavgifter , högre än förväntat pga placering/-ar
som blev längre och mer komplex än vad som gick att
förutse
Öresutjämning
S:a

882 190
12
882 202

342 550
-16
342 534

S:a

12 200
55 000
1 465 365
1 591 000
0
3 123 565

10 400
78 000
1 944 089
1 560 100
7 692
3 600 281

S:a

45 563
17 129
293 140
96 008
451 840

52 538
32 720
720 949
108 633
914 841

S:a

357 901
13 607
65 574
5 207
80 948
24 469
60 539
12 871
3 166
20 337
644 617

282 520
28 804
115 813
10 424
66 405
23 880
54 077
11 793
3 654
19 816
617 186

1 677 942

1 667 359

545 101
21 598
117 463
2 362 104

553 432
5 519
108 396
2 334 706
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Not 2 - i övriga rörelseintäkter
ingår
Medlemsavgifter
Projektbidrag
Projektbidrag Socialstyrelsen
Bidrag 8 kommuner Jämtland/Härjedalen
Övriga ersättningar och fakturerade kostnader

Not 3 - i verksamhetskostnader
ingår
Basförnödenheter samt böcker, tidn och TV
Interna och externa arrangemang inkl resor
Utbildning, information, konferens inkl resor
Stödverksamhet, tolk inkl resor
alla kostnader inkl projekt

Not 4 - i övriga externa kostnader ingår
Lokalkostnad
Lokalomkostnader inkl el
Förbrukningsinventarier
Kontorsmaterial
Telefon och porto
Datakommunikation och program
Serviceavtal kontor
Årsavgifter och försäkring
Bank/plusgiroavgifter
Revision och övrigt
alla kostnader inkl projekt

Not 5 - i personalkostnader ingår
Löner 3,4 årsanställda, extra personal samt arvoderad
dygnet-runt jour för myndigheter
Arbetsgivaravgifter samt avtalsförsäkringar
Löneskatt
Andra lönebikostnader
alla kostnader inkl projekt
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S:a

Not 6 - Datorer och inventarier

2017-12-31 2016-12-31

Föreningen tillämpar 3 års avskrivning på varje inköp

Inga inköp under året

11 256

15 275

8 000

8 000

Balanserat
resultat
-47 824

Årets
resultat

Not 7 - Bilpoolen
Kvinnojouren blev medlem i Bilpoolen 2015

Not 8 - Förändring av eget kapital

-18 314
-66 138

Not 9 - Avsättningar

2017-12-31 2016-12-31

Avvecklingsreserv

420 000

360 000

965 744

346 985

71 473
1 457 216

91 363
798 349

Målet är att öka denna till faktiskt behov vid avveckling

Ändamålsbestämda medel
Periodiserade projekt för stöd, information och utbildning

Gunhilds fond
S:a

Not 10 - Skatteverket

S:a

2017-12-31 2016-12-31
21 598
5 519
64 811
54 198
61 428
49 028
147 837
108 745

S:a

2017-12-31 2016-12-31
161 365
137 111
52 009
86 143
12 400
11 400
225 774
234 654

Löneskatt
Personalens källskatt
Arbetsgivaravgifter

Not 11 - Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
Semester och komptidsskuld
Kommunalt bidrag + övrigt
Medlemsavgifter 2018/2017

Siluetter på Café Magneten, Krokom
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Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Bidrag till verksamhetsutveckling

KVINNOJOUREN—EN FRISTAD I INGENMANSLAND

Förutom kommunbidrag söker vi andra bidrag för stödverksamhet och utvecklingsarbete.
Vi har under 2017 fått
Statliga medel via Socialstyrelsen (får ej användas till arbete med/i skyddat boende)
Verksamhetsbidrag—i huvudsak stödverksamhet
Utvecklingsbidrag—utåtriktat om pornografi/prositution
Organisationsbidrag— organisation, förebyggande, opinionsbildande
Brottsoffermyndigheten—utbildning för medlemmar
Vi vill också tacka Body Shop för produkter till kvinnor, Bio Regina för hjälp och samarbete,
Café Magneten för att vi fått visa våra siluetter, Stefan Wikén för utbildningsinsatser, Susanne
Nordenberg för initiativ till insamling vid parkrocken, Börje Karlsson på Ecocafeét för att upplåta
lokal för oss och Krokomsbostäder för sponsoring av lägenhet.

TACK!
(Forts. från sidan 7)

Kontaktpersonnätverket består av personer från olika verksamheter som kommer i kontakt med
mäns våld mot kvinnor. Nätverket träffas för att byta erfarenheter och informera varandra om vad
som är på gång inom respektive verksamhet. Centrum mot våld är administratörer och kallar till
möten. Det var två träffar under 2017. Vi hade också ett möte med den nya verksamhetsledaren
på Centrum mot våld, Liselott Åsberg. Hon ville träffa oss och höra lite om hur vi jobbar. Vi hade
ett möte med henne och två av hennes kollegor i vår Salanderlokal.

Jessica Ottosson och Veronika Palm diskuterar efter
visningen av Pornland
Studiecirkel
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Gunhilds fond—varmt tack till alla som lämnat gåvor
Under 2017 kom det in gåvor från många olika håll till Gunhilds fond. Tillsammans blev det 66
720 kronor. Vi har använt 86 611 kronor under året till olika kvinnor. Vi har gjort
säkerhetsåtgärder i kvinnors bostäder, vi har bistått med/vid omlokalisering samt till stöd,
rekreation och lite flärd för våldsutsatta kvinnor och deras barn. Vi vet att de kvinnor som tagit
del av detta är mycket tacksamma.

Stort tack till alla er som generöst bidragit! Vi är tacksamma för alla gåvor,
stora som små. Vi ser att det finns mycket engagemang, omsorg och värme
från alla från alla som hör av sig och vill bidra

Förutom pengar till Gunhilds fond får vi gåvor i form av saker och kläder
avsedda barn och ungdomar, en del möbler och annat som behövs för
kvinnor som skall skapa ett nytt hem.

En kall och blåsig #Metoo-manifestation i Badhusparken
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Privatpersoner: AOF, IB x2, GO, MB x10, RA x4, BOS, GE x2
Frösö, Sunne och Norderö församling x2
Östersunds församling
Föreningen Jämtlands Lucia
Huggori MC Gällö
Samling Näringsliv Jämtland
Till Minne av Tova Moberg
Parkrock i samband med Yran, gav insamling i både kontanter och swish
Gällö Lions Club
QnetZ
Rebeckalogen 71 Fröja

Slutord
Under 2017 har mäns våld mot kvinnor lyfts i den offentliga debatten på ett sätt som
sällan förr. Könsmaktsordningen och patriarkala strukturer har ifrågasatts och genom
#metoo har mäns sexuella kränkningar mot kvinnor synliggjorts.

KVINNOJOUREN—EN FRISTAD I INGENMANSLAND

#metoo har också visat hur viktig kvinnors sammanhållning är. När den är stark kan den
skaka om det patriarkala samhället i dess grundvalar. Precis så gjorde kvinnor på 70-talet
– gick samman och berättade om sina upplevelser av våld, stöttade och skyddade
varandra och gjorde de gemensamma upplevelserna av mäns våld till politik. Det blev
starten till kvinnojoursrörelsen. Vi arbetar dag efter dag och år efter år, oavsett politiska
vindar, kampanjer och motstånd för att kvinnor och barn inte ska utsättas för mäns våld.
Kvinnojouren har 2017 haft en stadig grund, bland annat genom avtal med länets
kommuner och via statliga bidrag. Vi har kunnat arbeta med utveckling – fortsätta våra
satsningar på barn, vi kan ha hög tillgänglighet i stödarbetet, och vara aktiva i det
förebyggande arbetet. Vår roll som folkbildare och en part i samhällsdebatten har varit
tydlig under året, ex genom arrangemang som Pornland. Genom Pornland lyfte vi frågan
kring porrens skadeverkningar och porrindustrins påverkan på samhället. Vi anser att ett
jämställt samhälle är ett porrfritt samhälle, en diskussion vi tar med oss 2018.
Samtidigt har vi haft en stödverksamhet dit många kvinnor sökt stöd, råd och skydd. Vi
ser en ökning av att myndigheter kontaktar oss för konsultation vilket vi tycker är mycket
positivt! I själva stödboendet har det under långa perioder
varit fullt. Fler av de som bott hos oss har gjort det under
längre perioder. Delvis beroende på komplexa ärenden, men
framförallt är det bostadsbristen i samhället som gör att
kvinnor och barn inte kommer vidare.
Personalen har under året (som alltid!) gjort ett enormt jobb.
Deras kunskap och kompetenser gör att vi har en kvinnojour
av mycket hög kvalitet. Verksamheten hade heller inte
fungerat utan våra ideella jourkvinnor och medlemmar, ett
stort tack för ert engagemang.
Till sist vill styrelsen tacka alla som arbetat för kvinnofrid och
på olika sätt stöttat Kvinnojouren – en fristad i ingenmansland
under de gångna året.
Jessica Ottosson
Ordförande

KVINNOJOUREN—EN FRISTAD I INGENMANSLAND
Box 429
831 26 Östersund

Tfn: 063-13 25 00
Fax: 063-13 25 01
E-post: info@kvinnojour.nu

