2018 har varit ett intensivt år så väl i stödarbetet som det förebyggande
arbetet. Bristen på bostäder märks mer och mer i vår verksamhet. I år har den
genomsnittliga övernattningstiden mer än fördubblats. Kvinnor blir kvar
längre i vårt akuta tillfälliga boende än vad de skulle behöva utifrån stöd – och
säkerhetsbehov. Tyvärr har vi tvingats säga nej när vi fått förfrågningar ett
antal gånger då det bott kvar kvinnor och barn som inte kunnat flytta vidare
pga bostadsbrist.
Som alltid utgör de som tillfälligt bor i någon av våra lägenheter endast en
liten del av alla kontakter med våldsutsatta kvinnor och barn som vi har, men
de tar ändå en omfattande del av de stödinsatser vi erbjuder.

Statistik 2018
Varje vecka har vi haft i genomsnitt cirka





70 stödsamtal på telefon
31 personliga stödsamtal
7 gånger följt kvinnor
35 andra stödinsatser

17 kvinnor och 14 barn har bott hos oss under året
Vi har haft kontakt med minst 248 enskilda kvinnor.

I rutan ovan framgår en del av det stödarbete som utförs i siffror. Stödsamtal
per telefon, e-post och personliga möten samt säkerhetsplanering är en stor del
av verksamheten men vi utför också mycket praktiskt arbete. Stödsamtal är en
viktig del i förändringsarbetet och vägen till ett liv utan våld. Ofta är det mer
akut att först ordna praktiska saker för att de stödjande samtalen ska kunna ge
något.
Som en del av kvalitetsutveckling har vi med de medel som vi får från staten
via Socialstyrelsen kunnat öka användningen av tolk i stödverksamheten
betydligt. Kostnaden för tolksamtal har fördubblats 2018 jämfört med 2017.
Det handlar dels om ett ökat behov men också att vi, utifrån
kvalitetsutveckling, tar in tolk där vi tidigare bedömt att det fungerat med lätt
svenska.
Då vi verkar i ett, till ytan, stort län
så har vi fortsatt haft både många
och långa resor i länet för att träffa
kvinnor på deras hemort. Det är
viktigt att kvinnor, oavsett var i länet
de bor, enkelt kan komma i kontakt
med kvinnojouren och ta del av
verksamheten.

Kvinnojourens verksamhet 2018-01-01—12-31
Styrelsen för Kvinnojouren avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2018
Styrelse
Valberedning
Jessica Ottosson, ordförande
Helena Lindh
Marie Fröberg, vice ordförande
Catarina Antán
Bendigt Eriksson
Helén Fredriksson
Elin Olofsson
Revisorer
Jessica Rundberg
Ingela Mårtensson
Jessika Spångberg
Anna Falk
Erika Zakrisson
samt Magnus Westlindh, Moore Stephens Ranby
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Verksamhet 2018

Föreningen hade 63 betalande medlemmar 2018
Styrelsen har haft 10 protokollförda möten med 1,5 planeringsdagar.
Årsmötet för 2017 års verksamhet hölls 14/3 2018

Sammanfattning av verksamheten
(Forts. från sidan 1)

Vi har under 2018 fortsatt att utveckla barnverksamheten. Förutom att vi har tre personer
med utbildning i krissamtal med barn så har vi en pedagog som tittat på utformning av
barnrum, förnyat och tagit fram nytt material och sett över olika rutiner.
Vår stödverksamhet kännetecknas av flexibilitet och att vi så långt det är möjligt försöker
erbjuda stöd utifrån det behov som just den här stödsökande har. I andra verksamheter
kan det lätt bli tvärtom, att man identifierar behov utifrån de insatser man har att erbjuda,
i stället för att anpassa insatserna efter behoven. Alla har inte samma behov och således
erbjuder vi inte alla samma sak. Vi har ingen lista med insatser som man kan välja ifrån
utan vi analyserar kvinnans behov tillsammans med henne och ser vad vi kan vara
behjälpliga med. Men några mer generella insatser har vi naturligtvis, så som stödsamtal
på telefon, personliga möten, följa till olika instanser och ärenden, tillfälligt akut boende,
krissamtal för barn (Trappan), säkerhetsplanering, praktisk hjälp med mera. Vi gör inte
sådant vi tror är fel eller skadligt för den enskilda kvinnan. Ibland väljer kvinnor något vi
inte rekommenderar och då är det viktigt att hon vet att hon är välkommen tillbaka om
hon har behov av det längre fram.
Förutom skydd och stöd är det förebyggande arbetet en viktig del i kvinnojourens
verksamhet. Eftersom vi, i likhet med riksdag och regering, ser mäns våld mot kvinnor
som ett strukturellt problem och inte som ett individproblem är opinionsbildning ett sätt
att jobba förebyggande på. Vi ser våldet som ett folkhälsoproblem och ett uttryck för
bristen på jämställdhet mellan könen. Mäns våld mot kvinnor är idag ett eget
kunskapsområde, där det ständigt finns nytt att
lära. Därför jobbar vi med kompetensutveckling
både för personal och ideella jourkvinnor men
också utåtriktat till både allmänhet och speciella
grupper utifrån ämne på de föreläsningar och
konferenser vi erbjuder. Det kommer hela tiden
ny forskning och andra nyheter på området som
vi vill att så många som möjligt får ta del av.
Sara Eriksson och Jessica Ottosson på planeringsdag

(Forts. på sidan 2)
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(Forts. från sidan 3)

(Forts. på sidan 4)
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Akut tillfälligt boende
2006 ökade vi från en till två lägenheter i Östersund där vi erbjuder akut tillfälligt boende
kollektivt. Eget sovrum men man delar på övriga utrymmen. Sedan några år tillbaka har
vi också ytterligare två, lite mindre lägenheter, där den som bor disponerar lägenheten
själv tillsammans med eventuella barn. En av de lägenheterna ligger i Krokom. Där har
Krokomsbostäder sponsrat oss. Vi betalar ingen hyra för lägenheten, i gengäld har vi
utbildat deras personal och styrelse. Den andra lägenheten ligger ganska centralt i
Östersund. Den finansieras av de avgifter vi får in om någon kommun utanför Jämtlands
län placerar någon hos oss. Vi får ibland frågor om kvinnor utifrån landet tar upp plats för
jämtländska kvinnor. Vi prioriterar alltid kvinnor från länet. Men självfallet måste vi
också ta emot kvinnor från övriga delar av landet då vi förväntar oss att kvinnor från vårt
län som inte har möjlighet att vara kvar här kan få stöd utanför länet.
Vår verksamhet förknippas ofta just med boende och vi får ofta frågor från
kommunföreträdare hur många från just deras kommun som bott hos oss, men boendet är
bara en del av det vi gör. Vi har under ett år kontakt med ca 250-300 olika kvinnor och av
dem brukar det vara mellan 20 och 30 som under någon period bor hos oss. En del av de
boende kräver omfattande insatser från oss medan andra klarar det mesta själva. Så
omfattningen av insatser har egentligen inget med antalet boende att göra. Däremot är det
viktigt att kunna erbjuda boende, det kan ibland vara avgörande för om någon lämnar en
relation eller inte.
Vi arbetar mycket med säkerhet både i boendet men också för kvinnor som bor någon
annnanstans under sin uppbrottstid. Det finns vissa begränsningar för att bo i våra lokaler.
Vi har exempelvis inte möjlighet att ta emot kvinnor i aktivt missbruk. Det är inte
lämpligt då det i huvudsak är kollektivt boende. Vissa funktionsnedsättningar har vi inte
kapacitet för men det beror lite på vad det är. Ibland kan vi av säkerhetsskäl tvingas säga
nej till någon som behöver boende då det kan vara olämpligt utifrån de personer som
redan bor hos oss. Ibland har vi fullt men det händer också att vi får förfrågningar om
boende där det faktiskt inte föreligger något kvinnofridsärende i grunden utan det handlar
om att någon ”bara” saknar bostad. Vi får ofta frågor eller hör påståenden om att vi inte
tar emot tonårspojkar i boendet. Vi vet inte var detta envetna rykte kommer ifrån.
Kvinnor och barn som utifrån våld är i behov av akut tillfälligt boende är välkomna till
oss och barn räknas som barn tills de fyllt 18 år, oavsett kön.
Dygnet-runt-jour
Vi har ett nummer där myndigheter (polis, socialjour och sjukvårdsrådgivningen) kan nå
oss dygnet runt vid akuta kvinnofridsärenden. Det händer att vi får samtal som egentligen
inte handlar om våld i nära relation. Det kan vara att någon behöver övernattning av
något skäl men som inte har med vår verksamhet att göra. Men oftast är det relevant för
oss. Många gånger handlar det om behov av akut boende men det kan också vara en
kvinna som behöver ha någon hos sig på sjukhuset eller hos polisen. Det händer också att
vi nekar boende pga att vi har fullt men kan då ändå träffa kvinnan på exempelvis ett
vandrarhem, pensionat eller var man nu lyckats ordna övernattning. Vissa veckor kan det
ringa ett flertal gånger medan det andra veckor kan vara lugnt både nätter och helger. Vi
kan inte se något mönster när samtalen kommer utan det varierar över året. Även de
kvinnor som bor hos oss har ett nummer de kan nå oss för akuta situationer.
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”Jouren”

Ideell verksamhet/ideella jourkvinnor
De ideella jourkvinnorna är centrala i föreningen och bidrar med både tid och kompetens
i stödarbetet. De som är aktiva i stödarbetet har genomgått vår jourutbildning som vi
erbjuder en gång per år. Under 2018 hade vi en utbildning på våren som inleddes med en
heldag, följt av fem kvällsträffar och avslutningsvis en halvdag. Därefter började de som
var aktuella att gå vidare i stödarbetet att gå in på jourkvällar som vi har tre gånger per
vecka och joura tillsammans med en erfaren jourkvinna. Det handlar bland annat om att
vara tillgänglig på telefon under kvällen samt finnas till som stöd för de boende. Under
jourkvällarna går vi också igenom nytt material som kommer på området mäns våld mot
kvinnor. Alla aktiva jourkvinnor erbjuds och förväntas delta i kompetenshöjande
arrangemang under året. I december hade vi ett informationsmöte inför jourutbildning
2019 och det var ett stort intresse för att engagera sig i föreningen. Så vi ser fram emot att
fylla på med fler jourkvinnor under början av 2019.
Jourgruppsmöten
Under året har vi ett antal möten där alla aktiva jourkvinnor träffas för att diskutera
uppdraget som jourkvinna. Det ges möjlighet att dela med sig av erfarenheter och lyfta
eventuella svårigheter. Vi informerar också om vad som är på gång i föreningen och om
det kommit några intressanta rapporter eller något nytt inom forskningen. På ett av
mötena under 2018 var advokat Cilla Lindahl inbjuden. Hon delade med sig av sina
erfarenheter från att följa våldutsatta kvinnor inom civilrätt och brottmål. Deltagarna hade
möjlighet att ställa frågor runt juridiska spörsmål som kommer upp i uppdraget som
jourkvinna.
Medlemsaktiviteter
Vi har skickat ut några nyhetsbrev under året om vad som är på gång i föreningen. Vi har
haft ett medlemsmöte där vi bjöd på soppa och pratade om aktuella frågor med
deltagarna. På vårruset hade vi ett lag representerat. Förutom de som var med och sprang/
gick hade vi också medlemmar som var med och delade ut material och pratade
kvinnofrid under kvällen som avslutades med medlemsfika. Under den period vi hade vår
konstutställning uppsatt i en lokal i Östersund så bjöd vi in till en särskild träff där för
våra medlemmar. Sedan avslutade vi med det sedvanliga decembermötet med gröt och
skinkmacka.

Utveckling av verksamhet
Sökta och beviljade statliga bidrag har givit oss möjlighet att utveckla stödarbetet och
förebyggande/opinionsbildande arbete. Vi har kunnat vara fler anställda och därför
kunnat ge stöd till kvinnor på ett bättre sätt i fråga om tid och tillgänglighet. Bidragen
från staten får inte användas till boende, så vi måste skilja på verksamhet i boende och
utanför. Ett exempel är öppen verksamhet.
Öppen verksamhet för kvinnor och barn
Vi erbjuder öppen verksamhet för kvinnor och barn
som vi haft/har kontakt med. Dels har vi en lokal i
centrala Östersund där vi har öppet olika tider där
kvinnor och barn kan titta in och ta en fika, pyssla,
titta på film, få hjälp att skriva ut något eller med att
fylla i någon blankett eller ansökan. Framförallt brukar
både kvinnor och barn uppskatta att träffa andra som
gått igenom liknande saker. Det känns bra att känna att
man inte är ensam och barnen uppskattar att det finns
ett ställe där det inte är en hemlighet att pappa kanske
(Forts. på sidan 5)
Sida 4

(Forts. från sidan 4)

Kompetensutveckling för såväl personal som ideella jourkvinnor är inte bara viktigt utan
helt nödvändigt. Det kommer hela tiden ny forskning och andra nyheter på området mäns
våld mot kvinnor så vi vill att så många som möjligt i vår verksamhet deltar i olika
utbildningar och konferenser. Ibland behöver vi åka iväg och ibland deltar vi i
webbseminarium.
Detta är ett axplock av vad vi deltagit i
Medieutbildning med Martin Machnov, styrelsen
Webbseminarium Länsstyrelsen, Våld i vården, anst/jourkvinnor
Utreda våld mot kvinnor (inom socialtjänsten), 7,5 hp Ersta-Sköndal, anställda
Våld mot äldre, Länsstyrelsen anställd/jourkvinna
FREDA bedömningsinstrument, Länsstyrelsen, anställda
Erfarenhetsutbyte skyddat boende, Länsstyrelserna Sthlm, anställd
Kvinnofridskonferens SKL, anställda
Barnafridsföreläsning Länsstyrelsen, ordförande/anställd
Våld och vårdnadskonferens Umeå, Roks, anställda
Strypvåld och sekundär traumatisering, Uppsala
kvinnojour, anställd/jourkvinna
”Upptäck våldet”, Stockholm. Socialstyrelsen m fl,
anställda
WAVE-konferens (Europasammanslutning av
kvinnojourer ) på temat ”vikten av speciell service till
våldsutsatta kvinnor”, anställda/styrelseledamöter
Sida 5
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Utbildning, konferens och erfarenhetsutbyte

Utåtriktad information—opinion—utbildning
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sitter i fängelse och där barnens funderingar kring våld kan få ett odramatiskt svar.
Vi har också möjlighet att träffas på andra orter än Östersund men då har vi ingen fast
lokal utan det bestäms från gång till gång. Här är det behov och önskemål från de kvinnor
vi har kontakt med som styr.
Lite då och då kommer det upp önskemål från kvinnor att träffas i grupp för strukturerade
samtal. Vi tycker det är en bra verksamhet men förutsättningarna för ett antal kvinnor som
är intresserade samtidigt och kan samma tider är inte så lätt. För att det ska bli bra är det
många parametrar som måste fungerar. Det kan också vara så att kvinnor från mindre orter
hellre vill åka till Östersund för att det känns mer anonymt. Då försöker vi anpassa tiderna
vi ses för att det ska fungera så smidigt som möjligt.
Fritids– och sommaraktiviteter och guldkant
Vi söker bidrag och projektpengar för att kunna ordna fritids– och sommaraktiviteter för
kvinnor och barn. Vi har även vissa år haft möjlighet att erbjuda aktiviteter på sport- och
påsklov. Många kvinnor har det knappt med ekonomin och har svårt att kunna resa bort
eller vara med på aktiviteter som erbjuds på hemmaplan. En del kvinnor som levt länge
med våld har också blivit isolerade och tappat kontakt med familj och vänner, andra kan
ha tvingats fly från sin hemkommun och är nya i Jämtland och ännu inte lärt känna så
många andra, för dem kan det vara värdefullt att få vara med på gemensamma aktiviteter
med andra kvinnor och barn. Sommaren 2018 erbjöd vi dagsutflykter varje vecka under
sommaren till olika utflyktsmål runt om i länet.
Vi ordnar också aktiviteter eller bidrar för att sätta lite guldkant på en annars trasig tillvaro
exempelvis genom Gunhilds fond.

Siluettturné
Vi har gjort en turné i Jämtlands kommuner. Vi började i Härjedalen i slutet av 2017 och
fortsatte under året med att besöka länets olika kommuner i samband med
kommunfullmäktige. Vi hade med en utställning och material och fanns tillgängliga för
politiker, och på vissa ställen även allmänheten, för att svara på frågor och informera om
vår verksamhet. Vi besökte Östersund, Krokom (Trångsviken), Berg, Strömsund, Åre
och ett Regionfullmäktige Jämtland/Härjedalen. På några ställen har vi fått tala till
fullmäktige om vår verksamhet. Ragunda och Bräcke kommuner återstår att besöka. Från
dessa kommuner har vi haft svårt att få besked om när det skulle passa bäst att vi
kommer.
Inför 8 mars Regionen på Storsjöteatern
Vi fanns med på regionens 8 mars arrangemang där vi bidrog med en föreläsning med jur
dr i folkrättsjuridik Jenny Westerstrand, både vår siluett– och konstutställning och
information om Kvinnojouren och mäns våld mot kvinnor. Det var fjärde året detta
arrangerades på initiativ av Margareta Winberg
8 mars i Krokom
Under internationella kvinnodagen, 8 mars deltog vi i ett samtal om jämställdhet på
Magneten i Krokom. Vi fanns med på Magneten under hela veckan med material från vår
verksamhet. Magneten Krokom ABF Jämtland/Härjedalen och Riksteatern Krokoms
kommun bjöd in till en dag för att uppmärksamma 8 mars.
”Visuell drog” Maria Ahlin.
Två föreställningar med sammanlagt ca 180 deltagare. Lovisa
Arvidsson moderator
Detta handlar om hur pornografin som ligger tillgänglig på nätet
för våra barn och ungdomar påverkar deras hjärnor och därmed
också deras syn på hur kvinnor och män skall vara.
Samtal om våld - Konstutställning
Vi söker hela tiden nya former för dialog med allmänheten. Vi ser
det som det bästa sättet att förändra synen på mäns våld mot kvinnor. Vi bad ett antal
konstnärer fundera över våld och hur det ser ut och ta fram olika verk på temat. Den
utställningen fanns tillgänglig i en lokal i Östersund under hela sommaren. Under en
vecka i oktober var vi i riksdagshuset med utställningen. Där fick vi tillfälle att prata med
politiker från andra delar av landet om vårt projekt. Vår vernissage fick både
ministerbesök och många besök från allmänheten. Ett särskilt varmt tack till Jämtlands
riksdagsledamot Kalle Olsson som bistod oss både före och under utställningsveckan.
Tanken är att vi framöver ska åka runt med utställningen till kommunerna i vårt län.
Konstprojektet är ett lyckat sätt att hitta nya arenor för samtal om våld.
#Metoo—särskilt utsatta kvinnor ca 60 deltagare
Här erbjöd vi allmänhet och yrkesverksamma filmvisningar med efterföjande
diskussioner om utsatthet för äldre kvinnor och för kvinnor med olika
funktionsvariationer. Även här var Lovisa Arvidsson moderator.
Ett axplock av andra informations– utbildningsinsatser
Information till personer som går polisutbildningen
S-kvinnors årsmöte i Strömsund
Intervju/film av elever Birka/behandlingspedagoger
Information till Kristdemokraterna
Left Overs MC. Info till ett par hundra pers på Frösön inför deras charity run.
Föreläsning Strömsund – vård och omsorg
(Forts. på sidan 7)
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Föreläsning Samhall personal
Infomation till kontaktpersonnätverket och länets kvinnofridssamordnare
Information student MIUN C-uppsats.
Information till Kommunfullmäktige i Åre

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

Kvinnojouren är en idéburen organisation och vår självständighet är viktig. Som en aktör
inom civilsamhället ser vi också att det för många av de vi möter är viktigt att kunna
vända sig till någon som inte är en myndighet. Möjlighet att vara anonym är också viktig.
Från myndighetshåll hör vi ofta att samverkan är viktigt och vi är också angelägna om att
vi har goda relationer och samverkan på olika nivåer. Det vi sett genom åren, 2018 är
inget undantag, är att samverkan för många bara är ett ord. För att samverkan ska kunna
fungera måste självfallet parterna vara överens om innebörden av ordet. För oss har det
blivit tydligt att samverkan för många innebär att vi ska serva med olika insatser utan att
själva få något tillbaka. När det gäller samverkan på strukturell nivå är vi fortfarande helt
uteslutna.
Kontaktpersonnätverket:
Nätverket administreras av Centrum mot våld och består av personer från olika
verksamheter som på något sätt kommer i kontakt med mäns våld mot kvinnor. Det var
fyra träffar under 2018 och vi deltog på samtliga. Vid ett tillfälle presenterade vi jouren
och vårt arbete här. Det handlar om informationsutbyte om vad som sker i respektive
verksamhet.
Rättsväsendet:
Vi har inget formellt samarbete med rättsväsendet men vi har fortsatt goda relationer och
samarbetar ibland med, framförallt polisen, i enskilda ärenden. Under året hade vi ett möte
med chefsåklagaren och några av hans medarbetare för att informera om hur vi jobbar hur
vi kan dra nytta av varandras kunskaper. En grupp från polisen har vi också träffat vid ett
par tillfällen för att utbyta information.
Länsstyrelsen Jämtlands län:
Vi hade ett par arrangemang i samarbete med Länsstyrelsen. Dels en föreläsning om vad
pornografin gör med oss, Maria Ahlin föreläste utifrån sin bok ”Visuell drog”. Sedan hade
vi också flera dagar med filmvisning på temat särskilt utsatta och utifrån metoo. Det
finansierades delvis av länsstyrelsen. Inför VM i Åre och Östersund 2019 var vi med på
möten med länsstyrelsen och polisen, då vi skulle jobba tillsammans med information om
den svenska sexköpslagen.
Kommunerna i Jämtlands län:
Sedan 2016 har vi ett samverkansavtal med kommunerna i Jämtlands län som vi hoppas
får löpa på utan uppsägning. Kontakten med kommunerna gällande enskilda ärenden har
på det stora hela fungerat bra. Det händer dock att socialtjänsten uppmanat kvinnor som
vänt sig till dem för stöd att ta direktkontakt med oss och då inte uppge att de haft kontakt
med socialtjänsten. När någon ber kommunen om hjälp är de skyldiga att hantera det och
om det är aktuellt med insatser från kvinnojouren så ska det regleras med ett avtal.
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Kontakt och samverkan med andra aktörer och samarbeten
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IVO intervjuade oss om verksamheten i förhållande till
kommunerna
Socialdepartementet intervjuade oss om verksamheten i
förhållande till kommunerna.
Vi fick ministerbesök på jouren av Lena Hallengren. Vi
fick tillfälle att diskutera både allmänna och
länsspecifika kvinnofridsfrågor.

2175
29
27

2018
3136
17
14
18
7

*/ 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 10 av förfrågningarna kommit från kommuner utanför länet. Vid tre
tillfällen har behovet gällt större familjer än vi haft bäddplats för. Vid tre 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 10 tillfälllen och gjort oss beredda på att ta emot kvinnor men där
behoven förändrats och platsen inte behövts. 5 rum var blockerade i sex veckor pga renovering i lägenheterna

Telefonstatistik
Stödsamtalen fördelar sig:
2017
Ingen uppgift
158
Berg
172
Bräcke
160
Härjedalen
121
Krokom
199
Strömsund
243
Ragunda
259
Åre
277
Östersund*
1 232
Utom länet
722
Totalt
3 599

2018
162
139
257
164
249
175
268
331
1 064
527
3 336

%
5
4
8
5
7
5
8
10
32
16

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 2018 har vi noterat 70 sådana samtal.
*/En annan faktor som påverkar telefonstatistiken är att kvinnor byter kommun. Under 2018 var det flera kvinnor
som flyttat in till Östersund från både inom och utom länet. I vår statistik finns de kvar i ursprungsnoteringen
vilket gör att Östersund hamnar lägre.

(Forts. på sidan 14)
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Kuriosa om akut tillfällig boende:
Vi har tillhandahållit 47 582 gästnätter för 1 524 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 dagens 3115. Antalet
gästnätter varierar stort över åren, medelvärdet ligger på 57 över
alla år men har de senaste åren varit strax under 100. I år är siffran
fördubblad till över 180. Boendeplatserna utökades 2006 och 2015

Sida 8

Bokslut för Kvinnojouren—en fristad i ingenmansland år 2018
Resultaträkning

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

2018
70
31
7
35
50

92/119

70/241

84/254

10 år
69
26
6
17

Not

Rörelsens intäkter
Medlemsavgifter
Bidrag
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Antal enskilda kvinnor som sökt stöd
Under 2018 hade vi kontakt med minst 248 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 248 kvinnorna är 79 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.
20 % av kvinnorna 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 20-70 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 en kvinna har vi registrerat 856 samtal/
åtgärder.
2017 hade vi flest årsnya kontakter under månaderna
januari, mars och augusti medan juli och oktober
hade ganska låga siffror men ändå var arbetsintensiva
på andra sätt.
2018 hade vi flest årsnya kontakter under månaderna
januari, februari, maj, oktober och november medan
augusti och december hade betydligt lägre siffror.
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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.
2016 är första året vi räknar samtal om/med barnen vi kommer i kontakt med

KVINNOJOUREN—EN FRISTAD I INGENMANSLAND

Vi har också för 2018 noterat 28 st gemensamma aktiviteter för stödsökande. Detta är aktiviteter vi
erbjuder kvinnor och barn att delta i som exempelvis utflykter eller andra träffar.

Förklaring till statistik:

2018-01-01-- 2017-01-01-2018-12-31 2017-12-31
12 600

12 200

1

3 464 379

3 056 365

2

857 827

882 202

3

166 532
4 501 338

55 000
4 005 767

4

-720 302

-451 840

5

-714 907

-655 873

6

-2 486 937
-3 922 146

-2 362 104
-3 469 817

579 192

535 950

-417
-417

-121
-121

578 775

535 829

-200 000

-60 000

-353 753
-553 753

-457 514
-517 514

Resultat före skatt

25 021

18 134

Årets resultat

25 021

18 134

Summa

Rörelsens kostnader
Verksamhetskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
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 2018
Balansräkning

Noter
2018

Not

2018-12-31

Not 1 - Bidrag

2017-12-31

Kommunbidrag
Statsbidrag

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Datorer och inventarier

0
0

Summa

4 019
4 019

S:a

1 623 024
1 841 355
3 464 379

1 591 000
1 465 365
3 056 365

S:a

857 827
857 827

882 202
882 202

80 000

55 000

S:a

86 532
166 532

55 000

S:a

40 314
145 665
243 851
290 472
720 302

45 563
17 129
293 140
96 008
451 840

377 899
66 515
52 539

371 508

181 515
4 019
9 389
23 031
714 907

187 200
11 256

1 818 291

1 677 942

560 103
21 570
86 973
2 486 937

545 101
21 598
117 463
2 362 104

Not 2 - i nettoomsättningen ingår
Dygnsavgifter, dessa har varit höga även 2018 men är inget vi
kan budgetera för eller räkna med. Normalt är denna post ca
120 000-180 000

Omsättningstillgångar
8 000

Kortfristiga tillgångar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

11 800
31 528
54 705

89 050
20 261
44 586

2 351 403
2 449 437

1 744 069
1 905 966

2 449 437

1 909 985

2018-12-31

2017-12-31

Kassa/bank
Kassa/bank
Summa

Summa TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Not

Eget kapital

8

Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

66 139
25 021
91 160

Summa

47 824
18 314
66 139

Skulder
Långfristiga skulder
Ändamålsbestämda medel
Gunhilds fond

9
10

Summa

1 958 575
56 992
2 015 567

1 385 743
71 473
1 457 216

Summa

25 212
114 942
202 555
342 709

13 019
147 837
225 774
386 630

Summa SKULDER

2 358 277

1 843 846

Summa EGET KAPITAL OCH
SKULDER

2 449 437

1 909 985

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteverket
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

11
12
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Långsiktiga tillgångar
Bilpoolen

2017

Not 3 - i övriga rörelseintäkter
ingår
Projekt:stöd: Länsstyrelsen, Brottsoffermyndigheten
Stöd till renovering från Odd Fellow

Not 4 - 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 5 - i övriga externa kostnader ingår
Lokalkostnad inkl el
Reparationer
Förbrukningsinventarier
Adm inkl tfn, porto, försäkr, datakommunikation,
service
Avskrivning inventarier, nu helt avskrivna
Kundförluster
Revision och övrigt
alla kostnader inkl projekt

S:a

65 574

20 337
655 873

Not 6 - 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
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S:a

Bidrag till verksamhetsutveckling
Not 8 - Förändring av eget kapital
Balanserat
resultat
-66 138

Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Årets
resultat

Not 9 - Ändamålsbestämda medel
Målet är att öka denna reserv till faktiskt behov vid avveckling fn ca 1 miljon

Ändamålsbestämda medel

1 338 575

965 744

S:a

1 958 575

1 385 743

56 992

71 473

S:a

56 992

71 473

Periodiserade pågående projekt för stödarbete, information och utbildning

Not 10 - Gunhilds fond

Not 11 - Skatteverket

S:a

2018-12-31 2017-12-31
21 570
21 598
52 083
64 811
41 289
61 428
114 942
147 837

S:a

2018-12-31 2017-12-31
114 133
161 365
75 622
52 009
12 800
12 400
202 555
225 774

Löneskatt
Personalens källskatt
Arbetsgivaravgifter

Not 12 - Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
Semester och komptidsskuld
Kommunalt bidrag + övrigt
Medlemsavgifter

Kommentar till bokslutet:
Som grund har vi bidraget från kommunerna, den lilla övernattningsavgift vi får vid
socialtjänstuppdrag och medlemsavgifter. Vi har ett avtal med kommunerna om vad vi
skall göra för bidraget.
Eftersom detta ger oss en grund för verksamheten kan vi också söka statliga bidrag för att
utveckla verksamhet på kvinnofridsområdet. Det statliga stödet får inte användas till
boendeverksamet. Om vi inte har en stabil grund från kommunerna så har vi heller inte
möjlighet att ta hem andra medel. Förutom de statliga pengarna söker vi årligen också till
diverse olika projekt från olika fonder, bland annat sommaraktiviteter,
informationsmaterial, föreläsningar som vi erbjuder medborgarna kostnadsfritt.
Detta ger ett mervärde för hela länet. I år kan det uttryckas med, att för kommunernas
bidrag levererar vi kvinnofridsarbete till det tredubbla värdet.
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2018-12-31 2017-12-31
620 000
420 000

Avvecklingsreserv

KVINNOJOUREN—EN FRISTAD I INGENMANSLAND

-25021
-91 160

Förutom kommunbidrag söker vi andra bidrag för stödverksamhet och utvecklingsarbete.
Statliga medel via Socialstyrelsen (får ej användas till arbete med/i skyddat boende)
Verksamhetsbidrag—i huvudsak stödverksamhet, förebyggande, opinionsbildning
Organisationsbidrag— stöd, organisation, förebyggande,
opinionsbildning
Länsstyrelsen Jämtlands län till två projekt
Brottsoffermyndigheten— två projekt
Varmt tack också till
Bio Regina för hjälp och samarbete vid arrangemang
Krokomsbostäder för sponsoring av lägenhet.
Odd Fellow som givit stöd till att renovera i boendet.

Media
Radio Jämtland P4 om #Metoo
ÖP intervjuade jouren om hur vi såg på nya polisorganisationen
Radio Jämtland P4 om vår siluetturné
LT om svårigheten att få bostad för våldsutsatta kvinnor .
Radio Jämtland P4 ang konstutställningen i riksdagen
SVT ang konstutställningen i riksdagen
Radio Jämtland P4 om våld mot kvinnor i glesbygd.
Radio Jämtland P4 om filmvisning Bio Regina, särskilt utsatta grupper

Från konstutställningen som vi visat i
riksdagen och i Östersund:
”Betongnovell eller vidriga små bonader”
Anna Erlandsson

(Forts. från sidan 7)

Uppsala kvinnojour
Vi har fortsatt kontakt med Uppsala kvinnojour och vi försöker träffas någon gång per år.
Under våren besökte vi jouren där och utbytte erfarenheter med varandra. Vi tänker
väldigt lika runt stödarbete och utveckling av verksamheten men sedan har vi olika
förutsättningar utifrån bland annat glesbygd och storstad.
Krokomsbostäder
Fortsatt samarbete med Krokomsbostäder utifrån att de sponsrar oss med en lägenhet i
Krokoms kommun. Den har använts flitigt under året och varit en väl fungerande fristad
för ett antal kvinnor och barn.
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Utmaningar i det fortsatta arbetet

Gunhilds fond—varmt tack till alla som lämnat gåvor

Crippas Quiz 1a pris
Krokoms pastorat x2
Näskotts församling
Östersunds församling
Frösö Sunne Norderö församling x3
Åre pastorat
Kata Nilssondikt på FB med uppmaning att
skänka pengar till den lokala jouren
Jämtlands Hjältar
Centerkvinnor Jämtland
Till minne av Lars-Anders
Frejas döttrar
Jämtlands Lucia
Startavgifter och insamling Leftovers MC
Lions Gällö
Frösö Rotaryklubb

Leftovers MC anordnar ”charity run” vilket inbringade ca 20
000 kronor till Gunhilds fond

Privatpersoner NLx2, RAx6, MBx3, MS, ESS, ÅP, BOS, RB, AMSx2, TR, PI, VN, MA,
RMB, JL, EB, ALS

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.

KVINNOJOUREN—EN FRISTAD I INGENMANSLAND

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

KVINNOJOUREN—EN FRISTAD I INGENMANSLAND

Under 2018 kom det in gåvor från många olika håll till Gunhilds fond.
Totalt blev det 66 521,50 kronor. Vi har använt 81 002 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.

Det finns många utmaningar i arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Mycket positivt har
skett under de snart 40 år vi varit verksamma men då och då kommer en backlash. Under
2018 har det blivit än mer tydligt hur den gemensamma förklaringsmodellen på mäns
våld mot kvinnor börjat urholkas. Inom jourrörelsen utgår vi från att mäns våld mot
kvinnor är ett strukturellt problem som bottnar i bristen på jämställdhet och det handlar
om makt och kontroll. Denna utgångspunkt bygger på evidensbaserad forskning och det
är också den grundsyn som genomsyrar Sveriges officiella politik.
Vi ser därför allvarligt på att många aktörer, inte minst inom kommunal verksamhet i
Jämtlands län, börjat omdefiniera förklaringsmodellen och arbetssättet när det gäller mäns
våld mot kvinnor. Från att handla om att våld är ett sätt att utöva makt och kontroll
beskrivs det nu som att män som utövar våld gör det för att de har aggressionsproblem.
Det beskrivs som att våldsutövaren tappar kontrollen och att våldet är en konsekvens av
ilska sprunget ur en upplevelse av svaghet och underläge/vanmakt. Detta går alltså helt
stick i stäv med rådande forskning och politikens syn.
Personer som utövar våld i nära relation erbjuds stöd och hjälp för att bryta ett destruktivt
beteende. Det de kallar destruktivt beteende är i själva verket ett brottsligt beteende. Det
finns inget annat brott där samhället erbjuder gärningsmannen samtal för att beskriva vad
han gjort utan att det får några som helst juridiska konsekvenser. I Istanbulkonventionen
som Sverige ratificerat framgår tydligt hur arbetet med brottsutövare bäst ska gå till.
Den som ytterst drabbas när grundsynen varierar så mycket mellan olika verksamheter är
den utsatta kvinnan. Vi känner både oro och bestörtning när en kommunal verksamhet
beskriver våldet utifrån olika kategorier, ex maktvåld, ömsesidigt våld och
situationsbetingat våld. Här kan det alltså ses som om kvinnan är delaktig i våldet och att
det går att undvika om hon förändrar sig, vilket är extremt felaktigt.
Utifrån denna förändring i synsätt ser
vi det som oerhört viktigt att vår
kompetens och erfarenhet tas tillvara.
Att Sverige har en av världens bästa
lagstiftningar vad gäller kvinnofrid,
sexualbrott och våld mot barn är
ingen slump utan resultatet av
mångårigt politiskt påverkansarbete
från kvinnojoursrörelsen som utgått
från kvinnors och barns erfarenhet av
våld. Att inte ta tillvara våra
kompetenser blir kostsamt både för
samhället och individen. 2019 bör
därför vara året då det offentliga
visar tydlig vilja till samverkan med
Kvinnojouren.
Från konstutställningen som vi visat i riksdagen och i
Östersund:
”Närvarande hot” Annika Nordin.

KVINNOJOUREN—EN FRISTAD I INGENMANSLAND
Box 429
831 26 Östersund
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Tfn: 063-13 25 00
Fax: 063-13 25 01
E-post: info@kvinnojour.nu

