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Verksamhet 2019
Det är ett fullspäckat verksamhetsår som vi lägger till handlingarna. Förutom
stödarbetet där vi haft kontakt med fler kvinnor under ett år än någon gång
tidigare sedan vi började räkna, så har det förebyggande och utåtriktade arbetet
också varit mycket intensivt. Förutom att vi deltagit i både lokala, nationella
och internationella konferenser så har vi själva hållit en mängd
informationstillfällen och utbildningar på olika ställen. Vi har anordnat och
genomfört utbildning för nya jourkvinnor, kampanjat om svenska
sexköpslagen i samband med alpina VM och skidskytte-VM, utvecklat
konstprojektet med samtal runt konst och våld samt arbetat vidare med den
utåtriktade verksamheten för kvinnor som upplevt våld.

Statistik 2019
Varje vecka har vi haft i genomsnitt cirka





65 stödsamtal på telefon
32 personliga stödsamtal
7 gånger följt kvinnor
42 andra stödinsatser

23 kvinnor och 29 barn har bott hos oss under året
Vi har haft kontakt med minst 325 enskilda kvinnor.

I rutan ovan finns en del av vårt stödarbete presenterat i siffror. Stödsamtal via
telefon och personliga möten, praktiska insatser samt säkerhetsplanering utgör
en stor del av verksamheten. Då länet är stort och kvinnor som söker stöd hos
oss ska kunna få det genom personliga möten på hemmaplan blir det också
många mil och timmar i bil under ett år. Under 2019 fick kvinnojouren
äntligen möjlighet att köpa in en bil till verksamheten. Tidigare har vi nyttjat
hyrbil eller privatbil. Det faktum att vi nu har en bil tillgänglig har underlättat
arbetet och det gör det enklare att komma i väg med kort varsel.

Det blir många mil runt i länet för att träffa kvinnor

Kvinnojourens verksamhet 2019-01-01—12-31
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Föreningen hade 68 betalande medlemmar 2019
Styrelsen har haft 9 protokollförda möten varav en planeringsdag.
Årsmötet för 2018 års verksamhet hölls 25/3 2019

Sammanfattning av verksamheten
Vi arbetar fortsatt med vår stödverksamhet utifrån flexibilitet och tillgänglighet. Hos oss
kan kvinnor få komma på stödsamtal med kort varsel. Vi har inga köer och det krävs inga
biståndsbeslut. Vi försöker, så långt som möjligt, anpassa våra insatser efter det behov vi
identifierar hos den stödsökande. Vi upplever att det på andra ställen många gånger
fungerar tvärtom, man identifierar behoven utifrån vad man har att erbjuda. Kvinnor som
kontaktar oss befinner sig i olika skeden och situationer så det är viktigt att göra en
individuell plan för var och en. Behoven varierar både utifrån resurser och situation. För
en del behövs det mycket och noggrann
säkerhetsplanering, att flytta långt bort kan vara
nödvändigt, medan andra behöver färre åtgärder.
Även om vi inte har någon lista med generella
stödinsatser så har vi en grund i vårt stödarbete där vi
bland annat erbjuder stödsamtal på telefon,
personliga möten, krissamtal med barn, följa med på
olika möten, tillfälligt akut boende och stöd av
praktisk karaktär. Personliga möten med kvinnor och
barn erbjuder vi självfallet i länets samtliga
kommuner, det ska inte vara nödvändigt att åka till
Östersund för att träffa oss. Vårt stödarbete syftar till
att kvinnan ska gå vidare och leva ett tryggt liv utan
våld. Det är viktigt att hon själv är den som formar
sin egen framtid men att vi kan stötta med råd utifrån Att möta barnen i deras lek ger bra grund för
samtal
den långa erfarenhet vi har. Vi kan inte gå in och ta
över någon annans liv och ibland väljer kvinnor
något vi inte rekommenderar, då är det viktigt att hon
vet att hon är välkommen tillbaka om hon har behov av det längre fram.
Förutom skydd och stöd jobbar vi mycket med förebyggande arbete. Opinionsbildning,
information och utbildning är allt en del i det. Mäns våld mot kvinnor är ett eget
kunskapsområde och det händer mycket på området. Både personal på Kvinnojouren och
ideella i stödarbetet erbjuds och förutsätts delta i utbildningar och andra arrangemang
som ger kompetensutveckling.
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Akut tillfälligt boende
Kvinnor som utsätts för mäns våld och har behov av ett akut, tillfälligt boende har
möjlighet att under en period bo på Kvinnojouren. Det är framförallt kollektivt boende vi
kan erbjuda. Då får man ett eget sovrum men delar övriga utrymmen med andra i
boendet. Vi har också för tillfället en mindre lägenhet i Östersund som man kan få
disponera själv. Detsamma gäller för den lägenhet i Krokoms kommun som
Krokomsbostäder sponsrar oss med.
Det är viktigt att ha möjlighet att erbjuda boende, då det kan vara en faktor som är direkt
avgörande för om en kvinna ska kunna lämna eller inte. Ofta förknippas vår verksamhet
med boende men det är bara en del av det vi jobbar med. Av de stödsökande vi har
kontakt med under ett år brukar ca 10 % också bo hos oss under en period. Ibland tvingas
vi säga nej till att ta emot nya boende. Ofta på grund av att vi har fullt i boendet men,
utifrån att det framförallt är kollektivt boende vi kan erbjuda, behöver vi också göra en
bedömning om det fungerar med andra boende, framförallt ur säkerhetssynpunkt. Vi får
förhållandevis ofta förfrågningar om vi har plats i boendet utan att den som ställer frågan
har någon vidare information om vad det gäller och vad behovet är. Många gånger visar
det sig att det inte ens har med vårt område att göra.
Dygnet-runt-jour
Det går att komma i kontakt med oss när som helst på dygnet. Kvinnor som bor hos oss
har ett nummer där de kan nå oss om det inträffar något akut. Även polis, socialjour och
1177 kan nå oss dygnet runt vid akuta kvinnofridsärenden. Oftast handlar det om behov
av akut boende när vi får samtal på det numret från myndigheter. Men även här ringer
man ibland oss fast det inte handlar om ett kvinnofridsärende utan om någon som av ett
annat skäl behöver ett boende under natten.
De flesta samtalen är dock relevanta för vår verksamhet. Vissa veckor ringer det många
gånger och andra veckor inte alls. Vi har under de år vi haft den här servicen inte kunnat
se något mönster på perioder då det ringer mer, det varierar år från år.
Ideell verksamhet/ideella jourkvinnor
Förutom tre anställda som sköter den dagliga verksamheten finns ett antal ideellt
engagerade i stödverksamheten. Dessa jourkvinnor, som vi kallar dem, har alla
genomgått kvinnojourens interna utbildning. En sådan genomför vi varje år, så även
2019. Vi började med en heldag som sedan följdes av fem kvällsträffar och avslutades
med en halvdag. Därefter följde en introduktion till själva jourandet. Att joura innebär att
finnas på plats på kvinnojouren under de kvällar vi har telefonjour. Det handlar om att
svara i telefon, ha samtal med boende, praktiska uppgifter att utföra samt leka lite med de
barn som bor hos oss. Både nya jourkvinnor och de
som har varit aktiva länge erbjuds och förväntas delta
i kompetenshöjande arrangemang. Det är viktigt att
hänga med i utvecklingen, ta till sig samt dela med sig
av nya kunskaper. Under 2019 hade vi tre
jourgruppsmöten där alla jourkvinnor bjöds in för att
dela erfarenheter och ta upp aktuella händelser. Den
ideella verksamheten är en viktig del av föreningen
Vårruset, vi bjuder på information och fika i
och vi är glada över alla som bidrar med tid och
badhusparken
kompetens i arbetet mot mäns våld mot kvinnor.
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Medlemsaktiviteter
Kvinnojourens medlemmar får information under året om vad som är på gång inom
föreningen via nyhetsbrev. Många medlemmar nöjer sig med sitt
medlemskap och har inga ambitioner eller utrymme att vara aktiva
medan andra kommer med på medlemsmöten, årsmöte och andra
aktiviteter som vi bjuder in till under året. Under 2019 bjöd vi in till
årsmöte och till två medlemsträffar, den ena i form av fika i
Badhusparken i anslutning till vårruset och den andra julgröt med en
presentation av en världskonferens i Taiwan där vi deltog, det fanns
också möjlighet att titta på konstutställningen som utökats med några
verk. Medlemmarna bjöds även in till de två konferenser vi anordnade
under hösten och fyra nyhetsbrev gick ut under året.

Utveckling av verksamhet
Sedan ett antal år tillbaka har vi haft möjlighet att ansöka om statliga medel vilket vi gjort
med gott resultat, så även 2019. De statliga bidragen ger oss möjlighet att öka
stödinsatserna för kvinnor vi möter. Vi kan fortsätta utveckla vår verksamhet på ett sätt
som gynnar kvinnofridsarbetet i hela Jämtlands län. Det är inte tillåtet att använda de
statliga bidragen till boendet men de kan användas till exempelvis förebyggande och
opinionsbildande arbete, kvalitetsarbete och även till stödarbetet. Med de statliga
pengarna har vi möjlighet att vara tre anställda vilket gör stor skillnad för verksamheten i
sin helhet mot att vara två.
Öppen verksamhet för kvinnor och barn
Vi har kunnat fortsätta att jobba med vår öppna verksamhet
där vi har en mötesplats för kvinnor och barn som funnits
med i vår stödverksamhet. Till detta ändamål har vi en lokal i
centrala Östersund. Utflykter och andra träffar kan vi även
göra i andra kommuner men just den fysiska mötesplatsen
finns i Östersund. Det ska vara ett tryggt ställe där man kan
träffas och utbyta erfarenheter eller bara prata en stund över
en kopp kaffe. Ibland har vi tematräffar där det finns
möjligheter att utveckla sig och lära mer om olika saker. Här
blir det spontan gruppverksamhet med olika konstellationer
utifrån möjlighet att delta och intresse. Vi avslutade året med
julfika i lokalen.
Sommaraktivitet
Till den öppna verksamheten räknar vi också fritidsaktiviteter.
Under 2019 kunde vi med stöd från Kronprinsessan
Margaretas minnesfond anordna sommarrekreation för en
grupp kvinnor och barn. Den här gången valde vi, i stället för
flera korta utflykter, en lite längre resa. I slutet av juni åkte vi
ett stort gäng med hyrd buss ner till ett fantastiskt sommarhus
på Tjörn där vi tillbringade en vecka. Där fanns stora och
härliga sällskapsytor både ute och inne. Det fanns ett par
bubbelpooler precis utanför huset, vi hade tillgång till egen
strand med badbrygga och det fanns kanoter att låna. I det
stora köket fanns goda möjligheter att laga mat tillsammans. Enda gången vi lämnade
stället var för att tillbringa en heldag på Liseberg. Både kvinnorna och barnen som var
med fick nya kompisar som de fortsatt att ha kontakt med utanför vår regi.
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Utbildning, konferens och erfarenhetsutbyte
På området mäns våld mot kvinnor erbjuds nu för tiden en mängd olika kurser,
konferenser och föreläsningar. För oss är det viktigt att alla som är aktiva i föreningen
håller sig uppdaterade och tar till sig ny kunskap som kommer på området. Med teknikens
utveckling finns idag många gånger möjlighet att följa seminarier via webbsändningar,
vilket är både smidigt och billigt. Ibland försöker vi samlas och titta tillsammans. Vi deltar
också på många arrangemang på plats. Det kan vara både regionalt, nationellt och ibland
även internationellt.

En hälsning till oss från Simon Häggström

Rebecca och Russel Dobash i Oslo
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Här följer några exempel på vad vi deltagit i.
Människohandel -Simon Häggström
Digital säkerhet – Uppsala kvinnojour och
företaget Sentor
Upphandling av kvinnojourer - Unizon
Dödsorsak kvinna – Unizon
Rädda Barnen lanserade en ny utgåva av Stopp
min kropp, presenterade ett spel (Parkgömmet) där
barn 8-10 år får lära sig om grooming,
gränssättning och rättigheter.
Kvinnor utsatta för prostitution Talita med bl a Simon Häggström
Brottsofferkonferens - Brottsoffermyndigheten
Umeå kvinnojour fyllde 40 år, en hel föreläsningsdag om historia och framtid.
Barn och trauma – Region JH
Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning –
Länsstyrelsen
Fadimedagen - Länsbibilioteket
EDVC European Conference on Domestic
Violence hölls för tredje gången, den här gången
var det Oslo Metropolitan University som stod
värd. Syftet med konferensen är att samla forskare,
akademiker, studenter och praktiker från Europa
och dela kunskap och erfarenheter med varandra.
Vi var ca 800 deltagare från 41 olika länder som
fick lyssna på spännande föreläsningar och delta i
olika workshops. För att lyfta några av de
medverkande kan vi nämna Rebecca och Russel
Dobash Emeritus professors, Crimonology,
School of Law, University of Manchester och
Monika Platek, Professor of Law, Head of the
Criminology Department, Warzawa University.

Utåtriktad information—opinion—utbildning

KVINNOJOUREN—EN FRISTAD I INGENMANSLAND

Vi får alltid många förfrågningar om att komma ut och informera, utbilda eller ta emot
studiebesök. Eftersom det är en viktig del i vårt uppdrag att jobba förebyggande och dela
med oss av vår kunskap så tackar vi alltid ja så långt det är möjligt.
Vi anordnade själva två stora konferenser under hösten 2019. Båda var fullbokade, med
besökare som även kom från andra delar av landet och det var väldigt positiv feedback
från besökarna.
En IT-konferens anordnades tillsammans med
Länsstyrelsen i Jämtlands län. Kvinnofrid i en
digital värld är ett koncept som grundar sig på
'Digital kvinnofrid' - ett samarbete mellan
Uppsala Kvinnojour och Sentor. Innehållet
handlar om att utveckla och lära sig mera om
IT -och informationssäkerhet i arbetet med våldsutsatta.
Internet, kan du skydda dig? Positionsdata, nätverksposition, metadata, onlinetjänster,
bakdörrar, informationsläckage och konkreta åtgärder . Förutom Kalle Zetterlund och Joel
Rangsmo från Sentor så medverkade också Jan
Olsson från NOA. (nationella operativa
avdelningen inom polismyndigheten)
Våld och vårdnad—en heldag om en av de
viktigaste frågorna i kvinnofridsarbetet.
Barn och kvinnors rättsläge – Ulrika Rogland,
Våld och vårdnad – Eva Diesen, Sexuella
övergrepp mot barn – aktörer, idéer och motstånd
över tid. – Jenny Westerstrand, Barnens röster –
domstolens dom – Rebecca Lagh, Ofridsstid –
fäders våldstaten och den separerade kärnfamiljen
– Linnéa Bruno

Jenny Westerstrand, Rebecca Lagh och Linnea Bruno

Leftovers MC samlade för andra året i rad in pengar till
Kvinnojouren vid sitt charityrun i maj. Det samlas 100-tals
ekipage vid klubblokalen på Frösön som sedan åker i samlad
trupp till Ope.
Samtliga ekipage betalar en deltagaravgift som går oavkortat till
kvinnojouren. Vi fanns på plats för att samla in deltagaravgifter
och säga några ord om hur vi använder Gunhilds Fond som
pengarna går till.
Konstprojektet, vårt dialogprojekt sedan några år, fortsätter
och utvecklas. Vi har fått möjlighet att använda en stor lokal vid
Stortorget, fd Agnes Olsson/Parelle, så länge de inte har någon
annan hyresgäst. I den lokalen hade vi i höstas en nyinvigning

Margareta Winberg håller tal
vid nyinvigningen

(Forts. på sidan 7)
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(Forts. från sidan 6)

av utställningen med Margareta Winberg som invigningstalare.
Grupper kan höra av sig till oss och boka en tid för att titta på
utställningen och sedan samtala om våld tillsammans med
varandra och med oss. Det kan vara ett kompisgäng, ett arbetslag
eller medlemmar i någon förening som bokar in sig. Vi hann med
fem träffar under hösten.

Vi har även hållit informationer och utbildningar med anpassat innehåll vid många
tillfällen och olika grupper:
Rotary, S-kvinnor, ABF i Strömsund, Psykologistudenter, Hälsa i samverkan,
Socialnämnden i Östersund, Socsam, Undersköterskor, Kvinnokliniken, Folkuniversitetet
blivande socialpedagoger, Odd Fellows damloge Brunkullan, Socionomprogrammet,
Basutbildning socialsekreterare, Bräcke kommunfullmäktige, Ragunda
kommunfullmäktige, Samordningsförbundet
Vi har deltagit i kontaktpersonnätverkets möten samt träffat representant för Östersunds
kommun och Centrum mot våld. Vi har träffat Eva Norlin, Regionkoordinator mot
prostitution och människohandel i region Nord, samt tagit emot för studiebesök av olika
grupper.
Under Vårruset samlades ca 15 jourkvinnor som deltog genom att springa/gå och/eller
hjälpa till vid infoställe. Vi hyrde in oss i Badhusparkens café där vi bjöd besökare på fika
och lämnade ut information och olika material.
VM och kampanj mot prostitution
Under 2019 arrangerades två världsmästerskap i Jämtlands län. Det var dels alpint VM i
Åre och dels skidskytte-VM i Östersund.
Det är allmänt känt att sexköp är något som ökar i samband med stora sportarrangemang.
Polisen, länsstyrelsen och vi spred information om den svenska sexköpslagen under båda
dessa arrangemang. Länsstyrelsen hade tryckt upp informationsblad och tagit fram jackor
för ändamålet. Vi hade uppfattat det som att vi tre aktörer skulle vara ute tillsammans och
dela ut information, men förutom några tillfällen med länsstyrelsen
agerade vi ensamma. I samband med det alpina VM:et så var vi på
flygplatsen vid fem tillfällen och delade ut information till
anländande resenärer, vi delade också upp oss på olika platser i Åre
by och informerade om svenska sexköpslagen.
Under skidskytte-VM mötte vi också upp resenärer vid tågstationen.
Vi var ute på flygplatsen vid sex tillfällen. Under invigningen av
tävlingarna fanns vi på plats och vi rörde oss också runt i centrala
Östersund vid ytterligare tre tillfällen. Bemötandet vi fick varierade
mycket, det var både positiva och negativa reaktioner. Men vi bedömer att vi fick mycket
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Under 2019 arrangerades den fjärde världskonferensen för
kvinnojourer, den här gången i Kaohsiung i Taiwan. Förutom att
vi var fyra personer från vår jour som hade möjlighet att delta på
konferensen så fick vi också hålla ett föredrag för en internationell
publik. Där berättade vi, dels om att använda konst som en del i
det opinionsbildande arbetet, dels hur det är att arbeta mot mäns våld mot kvinnor i ett
glesbygdslän. Vi fick fin feedback och många följdfrågor om vårt arbete efter föredraget.
Totalt var det 1500 deltagare från 120 olika länder på konferensen. Många spännande och
intressanta seminarier samt möten och nätverkande med engagerade kvinnor från hela
världen.

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

2175
29
27

2019
2 678
23
29
7
7

Kuriosa om akut tillfällig boende:
Vi har tillhandahållit 49 770 gästnätter för 1 576 individer sedan
jouren startade. Mest har vi haft 45 kvinnor med 56 barn och som
minst 14 kvinnor med 18 barn boende under ett år . Antalet
gästnätter för ett år har varierat från 237 till 3188 åt 2018. Antalet
gästnätter för de enskilda varierar stort över åren, medelvärdet
ligger på 57 per familj över alla år men har de senaste åren varit
strax under 100. Boendeplatserna utökades 2006 och 2015
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*/ 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 förfrågningarna gällt personer i aktivt missbruk eller att behovet
handlar om bostad och inte våld. Vi har också sagt ja vid 14 tillfälllen och gjort oss beredda på att ta emot kvinnor
men där behoven förändrats och platsen inte behövts.

Telefonstatistik
Stödsamtalen fördelar sig:
2018
Ingen uppgift
162
Berg
139
Bräcke
257
Härjedalen
164
Krokom
249
Strömsund
175
Ragunda
268
Åre
331
Östersund*
1064
Utom länet
527
Totalt
3 336

2019
162
265
238
107
314
216
84
238
1365
398
3 387

%
4,8
7,8
7,0
3,2
9,3
6,4
2,5
7,0
40,3
11,8

5 år
8
3
4
4
7
7
6
5
47
9

i genomsnitt
10 år
8
3
5
4
7
9
7
5
42
11

20 år
9
3
5
4
6
6
6
7
44
10

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 2019 har vi noterat 106 sådana samtal.
*/En annan faktor som påverkar telefonstatistiken är att kvinnor byter kommun. Under 2019 var det flera kvinnor
som flyttat andra kommuner både inom och utom länet. I vår statistik finns de kvar i ursprungsnoteringen så länge
stödinsatserna pågår.
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Statistik
Per kalendervecka
Stödsamtal telefon
Stödsamtal personliga
Följa med
Övriga stödinsatser
Samtal:allmän eller intern karaktär

2017
69
38
8
29
40

2018
70
31
7
35
50

2019
65
32
7
42
53

10 år
69
26
6
17

Barn: samtal och aktiviteter med barn
totalt 747 det blir 14 per vecka
Vi har också för 2019 noterat 43 st gemensamma aktiviteter för stödsökande. Detta är aktiviteter vi
erbjuder kvinnor och barn att delta i som exempelvis utflykter eller andra träffar.

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 2019 hade vi kontakt med minst 325 enskilda kvinnor
Det här är femte 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 325 kvinnorna är 80 kvinnor fortfarande anonyma vid årets slut. Fler än så var anonyma i början av
kontakten. Det visar att möjligheten till anonymitet är en viktig faktor för att söka stöd.
48 av kvinnorna har vi haft någon kontakt med tidigare år resten är nya kontakter för 2019.
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 20-70 stycken. För en liten grupp kvinnor
finns det över 100 samtal/åtgärder noterade. För några kvinnor har det genomförts mer än 300 samtal/
åtgärder. För 3 kvinnor har vi registrerat över 650 samtal/åtgärder.
2018 hade vi flest årsnya kontakter under månaderna januari, februari, maj, oktober och november medan
augusti och december hade betydligt lägre siffror.
2019 hade vi flest årsnya kontakter under månaderna januari, mars, april, augusti, september och oktober
medan slutet av maj och början av juni hade ganska låga siffror men ändå var arbetsintensiva på andra sätt
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Förklaring till statistik

Bokslut för Kvinnojouren—en fristad i ingenmansland år 2019
Resultaträkning

Not

2019-01-01-- 2018-01-01-2019-12-31 2018-12-31

Rörelsens intäkter
Medlemsavgifter
Bidrag och övriga rörelseintäkter
Nettoomsättning

13 600

12 600

1

4 079 734

3 630 911

2

118 119
4 211 452

857 827
4 501 338

3

-774 674

-720 302

4

-706 735

-710 888

5

-2 589 761
-50 895
-4 122 064

-2 486 937
-4 019
-3 922 146

89 388

579 192

0
0

-417
-417

89 388

578 775

-60 000

-200 000

-6 436-66 436

-353 752
-553 753

Resultat före skatt

22 952

25 021

Årets resultat

22 952

25 021

KVINNOJOUREN—EN FRISTAD I INGENMANSLAND

Summa

Rörelsens kostnader
Verksamhetskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar

6
Summa

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Räntekontnader och likn. resultatposter
Summa

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Avvecklingskostnader
Periodisering av projekt
Summa
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Bokslut för Kvinnojouren—en fristad i ingenmansland år 2019
Balansräkning

Not

2019-12-31

2018-12-31

0

Summa

197 600
235 050
432 650

Summa

79 650
20 672
50 953
2 011 605
2 162 880

11 800
31 528
54 705
2 351 403
2 449 437

2 595 530

2 449 437

2019-12-31

2018-12-31

91 160
22 952
114 112

66 139
25 021
91 160

Summa

2 008 599
142 581
2 151 180

1 958 575
56 992
2 015 567

Summa

12 919
138 042
179 276
330 237

25 212
114 942
202 555
342 709

Summa SKULDER

2 481 417

2 358 277

Summa EGET KAPITAL OCH
SKULDER

2 595 530

2 449 437

TILLGÅNGAR
Långsiktiga tillgångar

7

Inventarier och bil
Fonder

0

Omsättningstillgångar

Summa TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Not

Eget kapital

8

Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa

Skulder
Långfristiga skulder
Ändamålsbestämda medel
Gunhilds fond

9
10

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
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Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa/bank

Noter
2019

2018

Not 1 - Bidrag och övriga
rörelseintäkter
Kommunbidrag
Statsbidrag
S:a

1 655 484
1 784 879
639 371
4 079 734

1 623 024
1 841 355
166 532
3 630 911

S:a

118 119
118 119

857 827
857 827

62 124
112 736

40 314
145 665

431 625
168 188
774 674

243 851
290 472
720 302

423 000
7 870
50 831

377 899
66 515
52 539

201 998
0
23 036
706 735

181 515
9 389
23 031
710 888

1 842 032

1 818 291

614 877
21 767
111 085
2 589 761

560 103
21 570
86 973
2 486 937

50 895

4 019

50 895

4 019

Projektbidrag samt arv

KVINNOJOUREN—EN FRISTAD I INGENMANSLAND

Not 2 - i nettoomsättningen ingår
Dygnsavgifter, dessa har var höga 2018 men är i normala
2019. Normalt ligger denna post mellan 120 000-180 000

Not 3- i verksamhetskostnader
ingår
Basförnödenheter samt böcker, tidn och TV
Interna och externa arrangemang inkl resor
Utbildning, information, konferens inkl resor (inkl arr 2
heldagskonferenser)
Stödverksamhet, tolk inkl resor
alla kostnader inkl projekt

S:a

Not 4 - i övriga externa kostnader ingår
Lokalkostnad inkl el
Reparationer
Förbrukningsinventarier
Adm inkl tfn, porto, försäkr, datakommunikation,
service
Kundförluster
Revision och övrigt
alla kostnader inkl projekt

S:a

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

S:a

Not 6 - i avskrivningar ingår
Bil inköpt för 247 000 avskrivs på fem år med 49 400 kronor
årligen. Liten rest på inveentarier.
alla kostnader inkl projekt
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S:a

Not 7 - Långsiktiga tillgångar

2019-12-31 2018-12-31

Bil inköpt 247 000 2019 avskrivs på 5 år
Fonder: Erhållna vid arvsskifte, inga beslut om inlösen av dessa
är taget
S:a

Not 8—Förändring av eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

197 600

0

235 050
432 650
Balanserat
resultat

0
0
Årets
resultat

-91 160
-22952
-114 112

2019-12-31 2018-12-31
680 000
620 000

Avvecklingsreserv
Målet är att öka denna reserv till faktiskt behov vid avveckling fn ca 1 miljon

Ändamålsbestämda medel

1 328 599

1 338 575

2 008 599

1 958 575

Periodiserade pågående projekt för stödarbete, information och utbildning

S:a

Not 10 - Gunhilds fond
Vi har lämnat stöd till enskilda kvinnor med 58 569 kronor under 2019

S:a

142 581

56 992

142 581

56 992

Arv Clara Magnebert
1915-2016
Clara testamenterade en del av sina tillgångar
till oss. Ingen av oss kände Clara men vi
hade turen att kunna träffa en av hennes
väninnor och fick då veta lite mer om Claras
liv. Hon arbetade länge med dam– och
herrekipering.
Arvskiftet har tagit lång tid men under hösten
fick vi 315 235 kronor. Clara hade inte
uttryckt något särskilt om hur hon ville att vi
skall använda pengarna.
Vi är rörda och tacksamma över att Clara
tänkte på oss utan att vi någonsin hade
kontakt med henne.
Fotot togs i samband med Claras 100-årsdag
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Not 9 - Ändamålsbestämda medel

Varmt tack för bidrag och stöd till verksamheten

KVINNOJOUREN—EN FRISTAD I INGENMANSLAND

Vi har avtal med och får bidrag från alla kommuner i Jämtland.
Vi har statliga bidrag som fördelats via Socialstyrelsen i form av verksamhets– och
organisationsbidrag
Vi har erhållit projektbidrag från Brottsoffermyndigheten.
Vi har fått stöd från Kronprinsessan Margaretas minnesfond till sommarverksamhet.
Vi har haft samarbete med länsstyrelsen om olika projekt där länsstyrelsen också bidragit
ekonomiskt
Stieg Larssons stiftelse har bidragit till två olika projekt.
Varmt tack också till:
Krokomsbostäder för sponsring av lägenhet
Kennyett för tillgång till lokal

Media
Även under 2019 har vi blivit intervjuade av våra lokala medier, P4 radio Jämtland, SVT
lokal nyheter, ÖP och LT. Våra konferenser fick mycket uppmärksamhet liksom
Taiwanresan och konstprojektet. DN intervjuade oss om arbetet på kvinnojouren under
sommaren.
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Gunhilds fond—varmt tack till alla som lämnat gåvor
Under 2019 kom det in gåvor från många olika håll till Gunhilds fond.
Totalt blev det 144 158 kronor. Vi har använt 58 569 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.

Clarion Östersund – intäkt för drinkar under
8 mars
Brunflo Lions Club
Leftovers MC – startavgifter och insamling
Frösö Konsumentgille X 2
Åre pastorat
Frösö kyrka
Frösön Sunne Norderö församling
Restaurang Dalwhinnie
Näskotts församling
Brunflo majblommeförening
Jane Doe rockbar
Till minne av Ulla Eriksson
Ahlsell Östersund
Eltjänst
EAG Entreprenad
PEAB Bygg
Toréns Entreprenad
Engcon
Elkompetens
Sjölanders
Gamla Teatern
Patrics Combo
Privatpersoner AE, IBx2, LE, CH, ARM, SA, DY, ALx2, LI, HM, AL, A-LS, ME, MM,
VS, RB, RAx2, SV, KW, ES, FT, LA, MKB, OW, SG, AW, AB
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.
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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 som hör av
sig och vill bidra

Slutord
Under 2019 har styrelsen haft ett utvecklande och expansivt arbete. Vi vill inledningsvis
framföra ett stort tack till våra medarbetare, jourkvinnor och alla som under året stöttat
vår verksamhet på olika sätt!
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Vi vill även här i slutordet lyfta några orosmoment som vi sett under året. Statistiken i
inledningen av verksamhetsberättelsen visar inte på någon minskning av det våld och
förtryck som män utsätter kvinnor och barn för - tvärtom. Parallellt med en ökning av
antalet kvinnor som kontaktar oss ser vi också en stark frammarsch av kvinnofientliga
krafter. Krafter som motsätter sig kvinnors rättigheter, förespråkar bevarandet av
traditionella könsroller, ifrågasätter aborträtten, incelrörelser med mera. Det vill säga, ett
utbrett kvinnohat.
Ökningen av dessa konservativa krafter visar både hur viktigt det är med motkrafter
såsom självständiga och demokratiskt drivna kvinnojourer. Vår roll som röstbärare,
opinionsbildare och utbildare är viktigare idag än någonsin. Det visar också hur viktigt
det är att arbetet kring mäns våld mot kvinnor bygger på ett könsmaktsperspektiv.
Förståelsen för att mäns våld mot kvinnor bygger på makt och kontroll, och kommer ur
ett ojämställt samhälle.
Sverige har ratificerat den så kallade Istanbulkonventionen, en konvention som fördömer
alla former av våld och beskriver våld mot kvinnor som ett uttryck för historiskt ojämlika
maktförhållanden mellan kvinnor och män. Den slår fast att våld mot kvinnor är
könsrelaterat på strukturell nivå. Att förebygga våld mot kvinnor beskrivs som avgörande
för att kunna uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män.
Trots detta ser vi med stor oro hur det bland myndigheter alltmer används ett könsneutralt
språk och förhållningssätt till våldet. Utan könsmaktsperspektivet och en tydlighet i vem
som bär ansvar för våldet, riskerar det att förklaras med begrepp som ”relationsproblem”
eller ”aggressionsproblem” och något som kvinnan kan/ska bidra till att förändra. Det
läggs ett rent livsfarligt ansvar och en felaktig skuld på kvinnan som utsätts för våld.
För att motverka mäns våld mot kvinnor kommer vi under 2020 arbeta för:
Att arbetet med mäns våld mot kvinnor hos alla instanser utgår från ett
könsmaktsperspektiv
Att finansiering till kvinnojourer säkerställs på ett långsiktigt och hållbart sätt.
Vi motsätter oss starkt upphandling eller annan kommersialisering av
kvinnojourer
Att idéburna kvinnojourer erkänns som viktiga aktörer och får delta i
strategiskt arbete. Ex genom deltagande i ledningsgrupper, som
remissinstans i framtagandet av regionala och kommunala
handlingsprogram och policydokument
Att barns rättigheter väger tyngre än våldsutövande fäders rättigheter
Att kvinnor utsatta för mäns våld ges förtur i kommunala bostadsbolag
Att kopplingen mellan porr, prostitution och mäns våld mot kvinnor är självklar
Styrelsen

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

