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Verksamhetsberättelse 2017
Motala Kvinnojour är en ideell förening, som i feministisk anda ska verka
mot mäns våld mot kvinnor och barn. Det vill säga alla uttryck för mäns
överordning i samhället. Kvinnojouren verkar för kvinnors rättigheter och
ett jämställt samhälle på alla nivåer, genom opinionsbildning, information,
föreläsningar och utbildning inom kvinnofridsområdet.
Motala Kvinnojour definierar våld i enlighet med Roks definition:
”Varje handling riktad mot kvinnor eller tjejer på grund av deras kön som
resulterar i psykisk, fysisk, sexuell eller materiell skada eller lidande - vare sig
det sker i det privata eller offentliga rummet. I begreppet ingår hot och sådana
handlingar, tvång eller trakasserier och handlingar som gör att kvinnor eller
tjejer agerar mot sin vilja eller att hon avstår från att göra det hon vill. Mäns
våld mot kvinnor är den yttersta konsekvensen av patriarkatet.”
Motala Kvinnojour är partipolitiskt och religiöst obunden, bildades 1992 och
är medlem i Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks.
Kvinnojoursrörelsen har utvecklat en feministisk metod som bygger på hjälp
till självhjälp. Den innebär att medlemmarna i Kvinnojouren bidrar med
delaktighet, kunskap och engagemang i kvinnors situation samt att i mötet
förmedla trygghet och förtroende, för att på så sätt stödja och stärka kvinnor.
Utgångspunkter för jourens arbete med kvinnor och barn:
•
•
•
•
•
•
•

Tro på kvinnan och hennes egen kraft att frigöra sig
Ha ett feministiskt perspektiv med könsmaktsförståelse
Ta utgångspunkt i kvinnors och barns egna berättelse
Arbeta utifrån kvinnors och barns behov och önskemål
Agera med kvinnans samtycke
Bistå kvinnan i kontakt med andra aktörer
Se barnen som egna individer som kan ha egna behov av stöd
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ORGANISATION
Geografiskt verksamhetsområde
Motala Kvinnojour verkar inom tre kommuner, Motala, Vadstena och
Mjölby till och med juni 2017. Utöver dessa kommuner tar vi emot kvinnor
från hela Sverige som av olika anledningar inte kan få det skydd och stöd de
är i behov av i sin hemkommun.
Styrelse
Styrelsen under 2017 har bestått av fyra representanter från föreningen.
Tina Olby		
Birgitta Blohm		
Siv Sager Abrahamsson
Josephine Diffner		

ordförande
kassör
ledamot
ledamot

Firmatecknare
Birgitta Blohm och Tina Olby
Personalansvariga
Birgitta Blohm
Medieansvarig
Tina Olby
Revisor
Christina Gyberg, Clas Tegidius, auktoriserad revisor
Anställningar
Sandra Kindström, anställd 100 % till och med maj 2017.
Maria Dahl Karlgren, anställd 100% till och med juli 2017
Helena Fredriksson, anställd 100% från maj 2017
Elin Lindsmyr, anställd 100% från augusti 2017
Birgitta Blohm och Tina Olby, arvoderade för särskilda uppdrag
Rekrytering och nyanställning
Maria Dahl Karlgren och Sandra Kindström avslutade sina anställningar
på jouren vid halvåret och en rekryteringsprocess startade. Representanter
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från styrelsen och anställda jourkvinnor deltog vid 11 intervjutillfällen och
följande kvinnor anställdes:
Helena Fredriksson är jourkvinna och gjorde praktik på jouren under fyra
månader inom sin utbildning till behandlingspedagog.
Elin Lindsmyr är beteendevetare med fokus på genusvetenskap samt med
erfarenhet från arbete i olika ideella föreningar.
Möten med anställda jourkvinnor
Personalansvarig träffade anställda jourkvinnor för lönesamtal samt medarbetarsamtal. Personalmöten har hållits regelbundet avseende jourens verksamhet. Vid personalmöten medverkade, förutom anställda, Birgitta Blohm och
Tina Olby från styrelsen. Antal möten med de anställda jourkvinnorna har
sammanlagt varit 15 tillfällen.
Handledning
Jourens anställda jourkvinnor har genomgått regelbunden handledning
1gång/mån av Malin Angberg på Psykologpartners i Linköping samt Eva
Fogander Wall i Motala.
Medlemmar
Kvinnojourens medlemsantal uppgick år 2017 till 24 kvinnor.
Faciliteter
Motala kvinnojour har en jourexpedition och möteslokal på Poppelgränd 2 i
Motala samt förfogar över ett skyddat boende. Det är en möblerad lägenhet,
fyra rum och kök, på hemlig adress i Motala kommun.
Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks
Motala Kvinnojour är medlem i riksorganisationen Roks, som organiserar
drygt 100 kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. Roks ger stöd och service åt
medlemsjourerna och erbjuder intern och extern utbildning samt seminarier.
Roks bevakar statliga utredningar och verkar som remissinstans. Dessutom
bedriver Roks opinionsbildande verksamhet och deltar i den offentliga debatten, ger ut publikationer och arbetar internationellt med deltagande och
arrangerande av konferenser och i olika feministiska projekt. Roks ger också
ut en feministisk tidning, Kvinnotryck, vilken alla medlemmar i Motala
Kvinnojour får som en del i medlemskapet.
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VERKSAMHET
Avtalskommuner
Motala Kvinnojour bedriver verksamhet inom tre kommuner, Motala,
Vadstena och Mjölby till och med juni 2017. Detta innebär att Kvinnojouren
har avtal med kommunerna och att dessa bidrar ekonomiskt till verksamheten.
Utöver dessa tar vi emot och stöttar kvinnor från hela Sverige som olika anledningar inte kan få det skydd och stöd de är i behov av i sin hemkommun.
Styrelsen
Styrelsen har haft 13 protokollförda möten under 2017. Styrelsens uppgift
är att ansvara för föreningens ekonomi, personal och administration samt att
leda och utveckla verksamheten tillsammans med medlemmarna. Styrelsemötena har varit öppna för medlemmarna och vid varje styrelsemöte presenteras
en rapport från de anställda jourkvinnorna om aktiviteterna på jouren.
Medlemsmöten och arbetsmöten
Föreningen har haft 11 protokollförda medlemsmöten inklusive årsmötet.
Medlemsmötet i juni utgjorde även jourens sommaravslutning och årets sista
medlemsmöte i december var ett julavslutningsmöte med aktiviteter och god
förtäring.
En strävan har varit att utveckla medlemsmötena genom att ta upp teman
och aktuella händelser som berör jourens verksamhetsområde.
Medlemmarna är indelade i olika arbetsgrupper med syfte att ansvara/stötta
upp olika verksamhetsområden såsom, barn, kvinnor, skyddat boende och
opinionsbildning. Sammanlagt har 12 arbetsgruppsmöten inom de olika
områdena hållits.
Medlemmar har även deltagit i arbetsmöten med planering och genomförande av olika aktiviteter, till exempel barnverksamhet, gruppträffar med
kvinnor och barn, opinionsmöten inför 8 mars med uppmärksammande av
jouren 25-år samt inför 25 november då alla medlemmar deltog i planeringsmötet inför manifestationen och filminspelning, se nedan.
Samtliga medlemmar erhåller protokoll från medlemsmötena.
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Fredagsmail
De anställda jourkvinnorna skickar ut ett uppskattat så kallat Fredagsmail,
till medlemmarna, där de berättar vad som hänt på jouren under veckan
samt presenterar kommande aktiviteter och inbjudningar.
Jourverksamhet
Under dagtid har jourarbetet utförts av de anställda jourkvinnorna.
Under måndag- och torsdagskvällar har jourverksamheten burits upp av
ideella jourkvinnor. Jouren har således haft en god tillgänglighet för stödsökande kvinnor.
Jourverksamheten består främst av samtalsstöd för kvinnor och barn. När
en kvinna kommer i kontakt med jouren erbjuds hon alltid en första träff
tillsammans med någon av våra anställda jourkvinnor. Under det första
samtalet ges kvinnan möjlighet att berätta om sin situation och vilket stöd
hon önskar få samt ges information om vad Motala Kvinnojour är och vilket
typ av stöd hon kan erbjudas. Jourkvinnor stöttar alltid kvinnan och hennes
barn utifrån det behov som finns och det kvinnan själv önskar, inom ramen
för vår verksamhet.
Det är oftast kvinnan själv som tar kontakt med jouren därefter är det socialtjänsten och polisen.
Gruppsamtal
Under året har Kvinnojouren erbjudit stödsökande kvinnor att delta i en
samtalsgrupp på jouren. Samtalsgruppen syftar till att skapa ett sammanhang
där kvinnorna upplever gemenskap, känner tillit och kan dela erfarenheter med varandra. Om syftet uppnås kan detta medföra att kvinnorna ges
möjlighet att i grupp bearbeta sina upplevelser av våld samt erhåller verktyg
för att leva ett liv utan våld. Stödsökande kvinnor erbjuds att delta i en sluten
samtalsgrupp. Grupptillfällena leddes av två anställda jourkvinnor Sandra
Kindström och Maria Dahl Karlgren och varade under två timmar, en gång
i veckan. Grupptillfällena följer ett strukturerat upplägg. Jourkvinnorna är
uppmärksamma på var och en av deltagarna och deras emotioner, reflektioner och reaktioner.
Under 2017 har gruppsamtal genomförts vid 12 tillfällen, och sammanlagt
har 7 kvinnor deltagit.
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Lägenhet för skyddat boende
Kvinnojourens lägenhet har erbjudits kvinnor och deras barn som sökt sig till
Kvinnojouren då de varit i behov av skyddat boende. Kvinnorna har inte haft
möjlighet att bo kvar i det egna hemmet på grund av mannens hot och våld.
Under 2017 färdigställdes det nya skyddade boendet med medel från länsstyrelsen i Skåne. Lägenheten är väl inredd och ger de boende kvinnorna och
barnen förutsättningar för den personliga integriteten.
När kvinnan flyttar in i lägenheten får hon en ”välkomstpåse” som innehåller
bland annat mat, sängkläder och hygienartiklar. Syftet är att kvinnan och
eventuella barn ska kunna klara sig i lägenheten några dagar utan att behöva
gå ut och handla.
Barn som flyttar in i lägenheten får en ”välkomstväska” innehållande bland
annat ritblock, läsebok, gosedjur och hygienartiklar med syfte att barnen
skall känna sig uppmärksammade och välkomna.
Under vistelsen i lägenheten har de anställda jourkvinnorna så gott som
daglig kontakt med de boende och arbetar utifrån en gemensamt framtagen
åtgärdsplan.
Med de förbättringar i boendet som iordningställdes och avslutades under
2017 kan jouren idag erbjuda en lägenhet som väl fyller sin funktion samt
ger boende kvinnor och barn ett varmt och välkomnande mottagande.
Jourexpedition och möteslokal
Kvinnojourens jourexpedition och möteslokal är sedan 2009 belägen på
Poppelgränd 2 i centrala Motala. Lokalen är Kvinnojourens hjärta där all
verksamhet utgår från. Hit kommer kvinnorna som söker stöd, och här har
vi våra medlemsmöten, styrelsemöten, studiecirklar, öppet hus samt tar emot
studiebesök.
Samtalsrummet och mötesrummet har fått nymålade väggar, panel och fönsterkarmar vilket är en klar förbättring och ger ett välkomnande intryck.
Förebyggande arbete – information och föreläsningar
En omfattande och viktig del av Kvinnojourens verksamhet består av information och föreläsningar om mäns våld mot kvinnor och barn samt om
jourens verksamhet. Vi uppfattar att det finns ett stort intresse för Kvinnojourens arbete och kunskap.
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Informationstillfällena har ägt rum dels i Kvinnojourens lokal och dels utanför jouren på skolor samt i organisationer i kommunerna. Drygt 500 personer har tagit del av information/föreläsningar om Kvinnojourens verksamhet
och mäns våld mot kvinnor vid sammanlagt 19 tillfällen.
Information och föreläsningar har genomförts av anställda jourkvinnor samt
ordförande. På eventet 8 mars föreläste Juno Blohm.
Information/föreläsningar
• Break, föräldracafé
• Motala Bibliotek, ”Mäns våld mot kvinnor, så funkar det”, för inbjudna
skolor och lärare
• Motala Bibliotek, ”Mäns våld mot kvinnor, så funkar det”, för allmänheten
• Föreningarnas Hus, jouren 25 år, 8 mars, ”Mäns våld mot kvinnor,
så funkar det”
• Föreningarnas Hus, jouren 25 år, 8 mars, ”Våld i hederns namn”
• Riksdagsledamot Birgitta Ohlsson Liberalerna, och Kjell Fransson
Liberalerna, gruppledare i Motala kommun
• Partiledare Jonas Sjöstedt Vänsterpartiet med flera
• Omvårdnadsprogrammet, Carlsund utbildningscentrum, 2 tillfällen.
• Platengymnasiet
• Rotary, von Platen
• Bona Folkhögskola, kvinnokurs, 2 tillfällen
• Nyanställda socionomer från Motala kommun
• Offentligt möte Stora Torget Motala, 25 november, #metoo-tema
• Galaxen, Motala
• Via Ekenäs, Motala, 2 tillfällen
Opinionsbildning
Kvinnojouren arrangerar och deltar i olika arrangemang som syftar till att
påverka och sprida kunskap till allmänheten, myndigheter, beslutsfattare
samt olika yrkesgrupper om frågor som rör mäns våld mot kvinnor och
Kvinnojourens verksamhet. Det långsiktiga målet är att förbättra stöd och
förutsättningar för våldsutsatta kvinnor och barn. Det är viktigt för jouren
att ta plats i olika medier som i sin tur når ut till viktiga målgrupper i Kvinnojourens opinionsarbete.
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Under 2017 kan vi se tillbaka på främst tre framgångsrika händelser där
Kvinnojouren drivit och varit i centrum, 8 mars då vi uppmärksammade
jouren 25-år, 25 november som är FN:s dag mot våld mot kvinnor med
#metoo-tema samt den långdragna processen med Motala kommun om att
ta fram ett IOP-avtal.
8 mars – Motala Kvinnojouren 25 år
Motala Kvinnojour bildades 1992 och vi uppmärksammade det med flera
aktiviteter. En arbetsgrupp tillsattes 2016 och arbetade inför 8 mars 2017
med planering och praktiskt arbete.
6 mars inbjöd jouren till två stycken föreläsningar på Motala bibliotek. Till
föreläsningarna inbjöds skolor, socialtjänst och lärare samt allmänheten. De
anställda jourkvinnorna Maria Dahl Karlgren och Sandra Kindström föreläste om ”Mäns våld mot kvinnor, så funkar det”.
Josephine Diffner och Tina Olby tog fram en utställning om Motala Kvinnojours historia, lagstiftning inom området samt lästips, som visades på Motala
bibliotek under 14 dagar med start 6 mars.
Vi inbjöd allmänheten till ett mycket välbesökt event i Föreningarnas Hus i
Motala med ett uppskattat program. Lokalen pryddes med ballonger, banderoller, affischer och kvinnotecken. Josephine Diffner tog fram en lila T-shirt
med texten ”Motala kvinnojour 25 år”
Förutom välkomsttal av ordföranden höll Sandra Kindström och Maria
Dahl Karlgren en föreläsning, ”Mäns våld mot kvinnor, så funkar det”, Alicia
Jonasson läste en spokenword-text om feminism, Juno Blohm från länsstyrelsen talade om ”Våld i Hederns namn”. Musikinslagen bestod av sång och
musik av Maria Dahl Karlgren och My Dahl, Frida Svensson samt Tora Greiff Bergström. Stand up med Nour el Refai och Stand up yours med Pernilla
Hammargren och Shanthi Rydwall Menon.
Maria Dahl Karlgren var konferencié och presenterade varje programinslag
på scen med en passande feministisk sång tillsammans med My Dahl. Samtliga jourkvinnor tog på sig en så kallad pussyhat vid en given tidpunkt för att
synliggöra kvinnors rättigheter och kamp.
Motala Verkstad s-kvinnor bidrog med fikabröd och hjälpte till med serveringen tillsammans med jourkvinnor. Östenssons sponsrade med soppa och
smörgåsar och Kristina Fredriksson skänkte bullar.
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Det fanns även möjlighet att delta i workshops såsom ”pärla din egen
feminist-pärlplatta med Pappas pärlor”, debatthörna, pysselhörna för barn,
gör din egen feministpin, pepphörna med feministiska tips och att köpa
feministiska smycken och konst samt att ta del av Kvinnojourens informationsmaterial. Smycken till försäljning skänktes av Maria Lyrehag Nordell.
På Pappas Pärlors workshop kunde deltagarna tillverka kvinnotecken med
mera. SVT filmade detta för programmet Sverige och Kvinnojourens aktiviteter filmades också i inslaget.
Eventet föregicks av pressmeddelanden i Motala Tidning, Östgöta Correspondenten samt Östgötatidningen. Inbjudan gjordes via affischer och
sociala medier. Ca 200 personer besökte Föreningarnas Hus för att delta i
synliggörandet av Kvinnojouren 25 år. Lokalen blev fullsatt och tyvärr fick vi
neka ett stort antal intresserade att delta.
Uppvaktningar märktes bland andra från Vänsterpartiet Motala, Socialnämnden Motala kommun, Kyrkan, S-kvinnor, Roks, Linköpings kvinnojour Ellinor, polisen i Motala samt flera privatpersoner.
Utvärderingen och uppföljningen visar på ett mycket lyckat och uppskattat event med bra innehåll med intressanta föreläsningar fantastisk sång och
musik och underhållande stand up samt lockande workshops. Detta är något
av det bästa Kvinnojouren arrangerat och som vi aldrig kommer att glömma.
25 november
25 november, internationella dagen mot mäns våld mot kvinnor, proklamerad
av FN, uppmärksammade jouren med en manifestation på Stora Torget i Motala. Vi uppmärksammade #metoo-rörelsen vilken skapades för 10 år sedan av
Tarana Burke för att nå andra kvinnor som också utsatts för sexuella övergrepp
i socioekonomiska utsatta områden. Under hösten 2017 uppmärksammades
#metoo genom en hashtag som spreds i sociala medier för att uppmärksamma
omfattningen av sexuella trakasserier och övergrepp mot kvinnor.
Efter förslag från jourkvinnor tog vi fram typ ”nummerlappar” med texten
#metoo vilka vi fäste på oss och delade ut till deltagande kvinnor. Josephine
Diffner byggde en installation med 16 par röda kvinnoskor som symboliserade antalet dödade kvinnor per år i Sverige.
Vi hade också, för detta tillfälle, tagit fram en rollup och flyers med
”våldspyramiden”.
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Tina Olby inledde manifestationen, Maria Dahl Karlgren höll tal och ett
antal jourkvinnor läste upp #metoo-berättelser. Maria Dahl Karlgren och My
Dahl bjöd på sång och musikprogram. Jourkvinnor bjöd på glögg och pepparkakor med kvinnotecken.
Drygt hundra personer, vänner till jouren och övriga intresserade deltog som
publik.
Manifestationen filmades av filmbolaget Drakflygare Produktion, se nedan
Inspirationsfilm
Motala Kvinnojour blev uttagen av Roks för att medverka i en inspirationsfilm för nyrekrytering av jourkvinnor. Filmteamet från Drakflygaren Produktion, Johanna Liljegren och Karolina Jonason besökte jouren i början av
november och intervjuade ordförande Tina Olby och anställda jourkvinnor
Elin Lindsmyr och Helena Fredriksson om jourens verksamhet samt filmade
jourens arbetsgruppsmöte där manifestationen 25 november planerades. Teamet filmade därefter manifestationen på Stora Torget i Motala. Syftet med
filmen är att den ska användas av Roks jourer som inspiration för gamla och
nya jourkvinnor. Genom vår manifestation exemplifierade vi hur en kvinnojour kan arbeta aktivistiskt mot mäns våld mot kvinnor
Filmen ska presenteras för Roks drygt 100 kvinnojourer och tjejjourer på
Roks årsmöte 5 maj 2018.
Pride Motala
Pride Motala arrangerade en demonstration och möte på Stora Torget. Ca
tio jourkvinnor med barn deltog och tanken väcktes att Motala Kvinnojour
nästa år medverkar med en egen avdelning.
Utställning och Mässa
I samband med jouren 25-år tog jourkvinnor fram en historisk utställning
från jourens bildande 1992 till och med 2017. Utställningen visade på en
kvinnojour med stor aktivitet och utveckling samt en årlig kamp för medel
till verksamheten.
Motala kommun arrangerade en mässa i sporthallen för ideella organisationer. Motala Kvinnojour deltog under de två dagarna med en fint inredd
monter och jourkvinnor informerade besökare om jourens verksamhet.
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Media
Kontakter med media är en viktig del i jourens opinionsbildande arbete. Under 2017 medverkade och omnämndes Kvinnojouren vid drygt 30 tillfällen
i Motala & Vadstena Tidning, Östgöta-Correspondenten, Östgötatidningen,
Kvinnotryck, radio P4 samt en glimt i SVT-programmet Sverige.
Kvinnojourens medieansvarig har varit Tina Olby.
Debattartiklar
Debattartiklar/insändare och notiser har publicerats i Motala & Vadstena
Tidning, Östgöta Correspondenten på jourens initiativ. Teman har varit
kommunens avtal och medel till jouren, event 8 mars med anledning av
jouren 25 år samt manifestationen 25 november.
En debattartikel behandlade problematiken våld och vårdnad och en om
#metoo-rörelsen. Artikelförfattare var Maria Dahl Karlgren, Sandra Kindström, Elin Lindsmyr, Helena Fredriksson samt Tina Olby.
Notiser har publicerats på initiativ av media-ansvarig angående jourens årsmöte, 8 mars samt julklappsinsamlingen i Gallerian i Motala.
Övriga artiklar
Drygt 20 artiklar har publicerats om Motala Kvinnojour och artiklar där
Kvinnojouren omnämnts. Flera artiklar, 9 stycken, är direkta intervjuer med
anställda och ordförande.
Artiklarnas innehåll rör sig främst om kommunens agerande beträffande
avtal och medel till Kvinnojouren. De partipolitiska händelserna där Kvinnojouren blev en bricka i spelet på grund av Vänsterpartiets, Kerstin Lundbergs
ovillkorliga stöd till Kvinnojouren beträffande medel och avtal, utgjorde ett
antal artiklar. Se nedan IOP-avtal.
Representanter från Liberalerna, Kjell Fransson och Moderaterna Caroline
Unéus uttalade också sitt stöd till jouren i artiklar.
Medial uppmärksamhet rönte även 8 mars då jouren fyllde 25 år med event
i Föreningarnas Hus samt 25 november då vi arrangerade en manifestation
med #metoo-tema på Stora torget i Motala.
Kvinnotryck som är Roks tidning uppmärksammade jouren 25 år med en
artikel.
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Utställning om Motala Kvinnojours historia på Motala bibliotek
8 mars, Kvinnojouren 25 år

Jourkvinnorna Helena Fredriksson, Sandra Kindström och Maria
Dahl Karlgren på väg till biblioteket för föreläsningar.

Fullsatt i Föreningarnas Hus 8:e mars, många ville
uppmärksamma Kvinnojouren 25 år
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Ordförande Tina Olby in action 8 mars, kvinnojouren 25 år
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Installation av Josephine Diffner, 25 november, röda skor
som symboliserar dödade kvinnor

Kvinnojouren på mässa

Jourkvinnor deltog i Motala prideparad

16

Motala kommuns jämlikhetsberedning besökte Motala Kvinnojour och fick
information om jourens verksamhet samt berättade om beredningen.
Gisela Schwab sekreterare, Elin Lindsmyr anställd jourkvinna, Annelie Alme’rus
(M), Cari Rylander (L), Tina Olby ordförande Motala Kvinnojour, Rene’e Georgio
(S), Kerstin Lundberg (V) ordförande jämlikhetsberedningen, Christian Pettersson
(MP) Med på mötet var också Helena Fredriksson anställd jourkvinna.
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Radio
Radio P4 kom till jouren och intervjuade Sandra Kindström och Tina Olby
om bostadssituationen för kvinnorna på jouren.
Hemsida och Facebook
På Kvinnojourens hemsida www.motalakvinnojour.se finns information om
jourens verksamhet och mäns våld mot kvinnor med mera.
Facebook är en plattform som vi använder oss av för att delta i och bilda
opinion.
Intresset för jourens Facebook-konto har vuxit under 2017. Speciellt inför
jourens event den 8 mars var vår facebook-sida en viktig del i marknadsföringen.
Idag är för många Facebook ett naturligt sätt att ta kontakt och under året
har Kvinnojouren fått alltfler meddelanden till vår sida, framförallt från
personer som skänker kläder eller andra saker.
Studiecirkel
En studiecirkel startade under 2017 med nio deltagare. Teman under studiecirkeln var bland annat Vad är våld?, Normaliseringsprocessen, Förövare och
offer, Feminism, Samtalsmetodik, Att växa upp i våld och Socialtjänstens ansvar
samt barn på jouren med mera. Maria Dahl Karlgren och Sandra Kindström
var ansvariga för studiecirkeln som bestod av tio mötestillfällen. Samtliga
deltagare erhöll material från Roks samt ”Handbok med kvinnojourskunskap
och arbetssätt för god kvalitet” av Tina Olby. Studiecirkeln bidrog till att nya
jourkvinnor valdes in som medlemmar till jouren.
Samverkan
Kvinnojouren har under året samverkat med ca 15 olika samhällsaktörer vid
20 tillfällen. Några exempel:
• Motala kommun, politiker, socialdirektör, socialchef, socionomer,
tjänstepersoner
• Mjölby kommun, kvinnofridsgruppen
• Vadstena kommun, representanter från socialkontoret
• SFI, AF och Integrationsenheten, lärare och handläggare
• Initierat kontakter med bostadsbolag
• Barnhälsan, Regionen psykologer
• Barncentrum, Motala kommun, socionomer
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Vuxencentrum, Motala kommun, socionomer och handläggare
Länsstyrelsen, Östergötland, utvecklingsledare, åklagare, polis
Crusner Advokatbyrå AB, Motala, advokat och jurist
Linköping, Kvinnojouren Ellinor, jourkvinnor

Samverkan Motala kommun
Jourens anställda Maria Dahl Karlgren, Sandra Kindström samt Tina Olby
inbjöd till möte med socialdirektören Sven-Inge Arnell tillsammans med
socialchef Per-Olof Andersson samt ett antal tjänstepersoner i chefsposition
från socialtjänsten i Motala kommun. Mötets syfte var att presentera jourens
arbete och diskutera fortsatt samverkan och utveckling. Anledning var att
både socialdirektören och socialchefen var nytillträdda på sina poster. Emellertid avslutades socialdirektörens anställning under året och något uppföljningsmöte har inte arrangerats under 2017.
Motala Kvinnojour har under de senaste åren haft möjlighet att utbilda
nyanställda socionomer med innehåll som jourens verksamhet och mäns våld
mot kvinnor, 11 nyanställda socionomer deltog.
För övrigt har jouren haft ett antal möten inför framtagande av ett IOPavtal, se nedan.
Samverkan om enskilda kvinnor sker med respektive handläggare och jourens representant
Motala kommun
IOP-avtal			
Kvinnojourens föreningsavtal med Motala kommun sa kommunen upp och
under 2017 deltog jourens representanter, ordförande Tina Olby och kassör
Birgitta Blohm på ett antal möten angående utformning av ett IOP-avtal,
Idéburen Offentligt Partnerskap. Från kommunens sida deltog främst socialnämndens ordförande, en tjänsteperson/utredare samt t.f. adm chef. I anslutning till framtagande av IOP-avtalet inbjöd jouren en sektionschef i syfte att
gå igenom kommunens riktlinjer för så kallade ”placeringar” av kvinnor i
skyddat boende, då detta var oklart.
IOP-avtalet kom att omfatta 600 000 kr, 250 000 kr från socialnämnden
och 350 000 kr från kommunstyrelsen för 2017, 2018 och 2019. Bakgrunden var att Motala kommun ville minska bidraget med över 50% jämfört
med tidigare år med hänvisning till att jouren erhöll statligt bidrag. Enligt
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jourens kontakt med Socialdepartementet i frågan fick vi besked om att statliga medel till kvinnojourerna inte skulle föranleda kommunerna att minska
det kommunala stödet till kvinnojourerna. Detta gav upphov till viss korrespondens med lokalpolitiker från jourens sida samt en del artiklar i pressen.
Kommunen ändrade emellertid tidigare beslut och utlovade 600 000 kr för
innevarande och de två kommande åren. Anledningen var att Vänsterpartiet
genom Kerstin Lundberg gick ut i pressen och uttalade sitt stöd för Kvinnojouren. Vänsterpartiet blev då ifrågasatt och avstängt av Socialdemokraterna
och Miljöpartiet som de ingick i majoriteten med och hamnade därmed i
opposition. Vänsterpartiet blev strax därefter ombedda att återkomma till
majoriteten med bland annat löfte om 600 000 kr i tre år till Motala Kvinnojour samt att kommunen etablerar en jämställdhetsberedning.
Ett antal möten följde därefter mellan kommunen och jourens representanter
i syfte att ta fram ett IOP-avtal. Kvinnojourens representanter förvånades
över hur kommunens representanter ville definiera jourens verksamhet och
därmed visade brist på respekt och kunskap avseende jourens verksamhet och
arbetssätt. Detta tolkar jouren främst är anledningen till att framtagande av
avtalet medförde oproportionellt mycket tid och arbete.
Samverkan Mjölby kommun
Mjölby kommun inbjöd till samverkansmöten och deltagarna var förutom
Mjölbys kvinnofridssamordnare, representanter från olika instanser. Mötena
bestod av information och diskussioner inom kvinnofridsområdet och närstående teman. På mötena har diskuterats bland annat fiktiva fall. Samverkan om enskilda kvinnor har skett med respektive handläggare och jourens
representant.
Diskussion har förts mellan jourens representanter och representanter för
Mjölby kommun angående nytt avtal och att övergå till IOP-avtal. Mjölby
kommun avsluta samarbetet från och med juni 2017.
Vadstena kommun
Under försommaren hölls ett möte med representant från Vadstena kommun
angående samverkan och nytt avtal för 2017.
Samverkan om enskilda kvinnor sker med respektive handläggare och jourens representant.
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Länsstyrelsen
Länsstyrelsen inbjöd kommuner, åklagare, poliser och kvinnojourer med flera
till en hearing angående en regional handlingsplan om mäns våld mot kvinnor. Helena Fredriksson, Elin Lindsmyr, Siv Sager Abrahamsson samt Tina
Olby deltog och delgav mötet jourens kunskap och erfarenheter.
Barnhälsan, Motala
Anställda jourkvinnor träffade representanter från Barnhälsan i syfte att delge
varandra respektive verksamhet inför kommande samverkan.
Barncentrum, Motala
Anställda jourkvinnor träffade representanter från Barncentrum och fick
information om verksamhetens barngrupper samt informerade om jourens
verksamhet.
SFI-AF-Migrationsenheten, Motala
Arbetsförmedlingen kontaktade jouren för samverkan om utbildning med
mera. Gruppen som även innehåller SFI och Migrationsenheten har genomfört 2 möten med Kvinnojourens representanter.
Linköpings Kvinnojour
Anställda jourkvinnor på Linköpings Kvinnojour Ellinor och Motala Kvinnojour träffades vid 2 tillfällen under året. Mötena är mycket uppskattade
och ger stöd och erfarenhetsutbyte om jourernas verksamheter
Crusner Advokatbyrå AB
Två representanter från advokatbyrån Crusner, advokaten Christine Staberg och juristen Veronica Bentzer kontaktade jouren och berättade om sin
verksamhet som nyligen etablerats i Motala. En bra samverkan har utvecklats
då jouren använder sig av advokater och jurister från byrån då kvinnorna
behöver juridisk hjälp, till exempel målsägandebiträde eller då jouren har
juridiska frågor.
Statistik
Motala Kvinnojour ser det som en angelägen uppgift att föra statistik och
dokumentera jourens verksamhet. Sedan 2014 är det också i vissa delar ett
krav från Socialstyrelsen. Det är betydelsefullt för jourens samtliga medlemmar att känna till och ta del av verksamhetens omfattning.
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Statistik och fakta är även en betydelsefull del att presentera för politiker och
myndigheter som är bidragsgivare och samverkanspartner.
Vidare är det viktigt att officiellt påvisa omfattningen av mäns våld mot
kvinnor och barn för att samhället ska kunna sätta in rätt åtgärder.
Sammanlagt sökte 132 kvinnor med sammanlagt 121 barn stöd hos jouren.
3405 stödåtgärder har utförts.
En stor del av kvinnorna som har haft kontakt med Kvinnojouren har även
erbjudits att delta i gruppsamtal, kvällsträffar och barnaktiviteter.
Statistik över stödsökande kvinnor, Motala kommun
Stödsökande kvinnor
73
Telefonsamtal, mail, sms
1758
Möten för stödsamtal, kvinnor
437
Följt med kvinnor till någon myndighet el.dyl.
221
Totalt antal stödinsatser
2416
Statistik över stödsökande kvinnor, Mjölby kommun
Stödsökande kvinnor
5
Telefonsamtal, mail, sms
62
Möten för stödsamtal, kvinnor
15
Följt med kvinnor till någon myndighet el.dyl.
7
Totalt antal stödinsatser
84
Statistik över stödsökande kvinnor, Vadstena kommun
Stödsökande kvinnor
13
Telefonsamtal, mail, sms
224
Möten för stödsamtal, kvinnor
38
Följt med kvinnor till någon myndighet el. dyl.
5
Totalt antal stödinsatser
267
Övrig statistik
Stödsökande kvinnor från andra kommuner
Telefonsamtal, mail, sms
Möten för stödsamtal, kvinnor
Följt med kvinnor till någon myndighet el. dyl.
Totalt antal stödinsatser
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41
482
106
50
638

Skyddat boendet
5 kvinnor och 3 barn bodde i jourens skyddade boende, sammanlagt
366 boendenätter avser kvinnor och 607 boendenätter avser barn. De
boende kom från Skåne, Värmland, Östergötland och Stockholmsområdet.
Boende kvinnor hade samtliga kontakt med en socialtjänsten från sin
hemkommun.
Utbildning och konferenser
Motala Kvinnojour har som medveten målsättning att erbjuda medlemmarna utbildning i så stor utsträckning som möjligt och särskilda medel söks
för ändamålet.
Vid drygt 15 utbildningstillfällen har sammanlagt drygt 70 jourkvinnor
deltagit. Jourkvinnor har deltagit vid flera utbildningstillfällen.
• Novahuset Linköping arrangerade en föreläsning med Caroline Ekvall
om riskerna med nätet för barn och unga, 6 jourkvinnor deltog.
• Novahuset informerade om sin verksamhet på Motala Bibliotek. 1 jourkvinna deltog.
• Samordningsförbundet arrangerade GAPF, Glöm Aldrig Pela och Fadime, med temat ”Hedersrelaterat våld och förtryck”, med Sara Muhammed. 4 jourkvinnor deltog.
• Samordningsförbundet arrangerade föreläsning om asylrätt med chefsjurist Anders Sundquist från Rådgivningsbyrån, 2 jourkvinnor deltog.
• Länsstyrelsen Göteborg, två-dagarsutbildning, ”Kvalitet i skyddat boende”, Josephine Diffner från styrelsen och Helena Fredriksson anställd
jourkvinna deltog.
• MI-utbildning, arrangör HumaNova Göteborg, 3 heldagar, Elin Lindsmyr nyanställd jourkvinna deltog.
• Länsstyrelsen, Arvin Utbildning, Linköping, Utbildning i ”FREDA
bedömningsinstrument”. Helena Fredriksson och Elin Lindsmyr deltog.
• Biblioteket Motala, Jämställdhet, 4 jourkvinna deltog.
• Psykoterapi steg 1, Linköpings universitet, flera tillfällen, anställda jourkvinnor Maria Dahl Karlgren och Sandra Kindström deltog.
• Helgutbildning som jouren arrangerade, 16 jourkvinnor deltog.
• Föreningarnas Hus, Juno Blohm föreläste om ”Våld i hederns namn”,
18 jourkvinnor deltog.
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• Systerråd, Roks, 2 tillfällen, 1 jourkvinna deltog
• Styrelsen anlitade konsulten Sverker Wadstein för gemensam utbildning
för styrelsen och anställda jourkvinnor, tema organisationsutveckling. En
halvdag och 2 heldagar i Vänneberga kursgård med styrelse och anställda.

Birgitta Blohm och Tina Olby deltog i planeringsmötena. Utbildningen
startade med en halvdag med anställda jourkvinnor och styrelsen. Därefter
genomfördes en två-dagarsutbildning i konferensanläggningen Vänneberga.
Arbetet som påbörjades 2017 ska fortsätta med egen uppföljning under 2018.

MI-utbildning och FREDA-utbildning
Dessa utbildningar har genomgåtts av anställda jourkvinnor Helena Fredriksson och Elin Lindsmyr. Utbildningarna ger en god kunskap och kvalitetshöjning av arbetet med våldsutsatta kvinnor.

Barnverksamhet
För nionde året i rad arrangerade Motala Kvinnojour bussresor med kvinnor
och barn som jouren har eller haft kontakt med. I år avgick en abonnerad
buss från Kvinnojourens lokal, med 9 stödsökande kvinnor och deras
20 barn samt 9 jourkvinnor med sina 12 barn. Destinationen var Astrid
Lindgrens värld i Vimmerby. Utflykten var helt kostnadsfri för kvinnorna
och mycket uppskattad.
Kvällsträffar med kvinnor och barn har jouren anordnats vid 3 tillfällen med
olika teman för barn och kvinnor. Kvinnorna har bland annat träffat advokat
Sandra Putsén som talade om rättsprocessen och barnen har pysslat med
jourkvinnor. Ett besök på Räddningstjänsten i Motala med kvinnor och barn
var mycket uppskattat. Sammanlagt har 13 kvinnor och sjutton barn samt
12 jourkvinnor deltagit.
”Hen var i himmelriket! Vi önskar att det var sådana kvällar varje vecka.”
Citat från en mamma då hon besökt Räddningstjänsten med sitt barn.
”Tack för allt ni gör! Hen tyckte verkligen att pysselkvällen var toppen!
Citat från en mamma som deltog.
Privatpersoner skänkte julklappar till barnen.
Barnverksamheten finansieras främst av penninggåvor.

Motala Kvinnojours helgutbildning
Jouren arrangerade en helgutbildning för medlemmarna på Omberg. Sandra
Kindström och Helena Fredriksson ledde programmet som bestod av bland
annat gruppsamtal, bemötande, vad gör jouren? Under helgen arbetade vi i
olika aktivitetsgrupper. 16 medlemmar vara 7 nya jourkvinnor deltog.
Länsstyrelsen Göteborg
Länsstyrelsen i Göteborg arrangerade en utbildningsdag med anledning av
Socialstyrelsens ökade krav på kvinnojourerna om vilka regelverk som gäller
och hur ska vi jobba för att utveckla kvaliteten i verksamheten.
Psykoterapi steg 1.
De två anställda jourkvinnorna, Maria Dahl Karlgren och Sandra Kindström påbörjade under 2016 psykoterapistudier på Linköpings universitet.
Utbildning fortsatte under våren 2017. Jouren bekostade utbildningen med
litteratur, studietid och resor.
ROKS
Enligt kongressbeslut arrangerade Roks 2 systerråd med Roks styrelse och
jourkvinnor. Syftet med träffarna ska vara att skapa bra kontakt mellan Roks
styrelse och medlemsjourerna där jourerna ska lyfta frågor och förslag som
skulle diskuteras med styrelsen. En jourkvinna deltog.
Organisationsutveckling
Under våren såg styrelsen behov av att se över och diskutera Kvinnojourens
organisation främst med avseende på roller, mandat med mera. En 2-dagarsutbildning med styrelse och anställda jourkvinnor, föregicks av planeringsmöten med konsult Sverker Wadstein som genomförde utbildningen.
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Riksorganisationen för Kvinnojourer och Tjejjourer i Sverige, Roks
Josephine Diffner och Tina Olby representerade Motala Kvinnojour på Roks
årsmöte i Karlstad.
Roks feministiska tidning Kvinnotryck intervjuade jourkvinnor inför Kvinnojouren 25 år.
Tina Olby blev vald till Roks valberedning och har anlitats till föreläsare på
Roks grundkurs samt deltagit på Roks systerråd vid 2 tillfällen.
Motala Kvinnojours medlemmar deltar i en inspirationsfilm om hur det är
att vara med i en kvinnojour.
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EKONOMI
Verksamhetsbidrag
Motala kvinnojour har erhållit verksamhetsbidrag från:
• Motala kommun, socialnämnden, 250 000 kr och kommunstyrelsen,
350 000 kr. Kommunstyrelsen utbetalade 350 000 kr i januari 2018.
• Mjölby kommun, 80 000 kr
• Vadstena kommun 50 000 kr
Socialstyrelsen
Medel från Socialstyrelsen som jouren sökt beviljades med verksamhetsbidrag
395 000kr och organisationsbidrag 141 365 kr. Medlen är riktade och har
främst bidragit till jourens starka utveckling inom kärnverksamheten, stödet
till kvinnor och barn.
Länsstyrelsen Skåne
Länsstyrelsen Skåne bidrog till utrustning av nya lägenheten med 38 134 kr.

De skänkta medlen har främst gjort det möjligt för jouren att erbjuda barnverksamhet.
Övriga gåvor
Privatpersoner har skänkt kläder, leksaker som kommit kvinnor och barn
till godo.
Jouren fick mottaga två säckar julklappar som samlades in på Gallerian från
Motalaborna, dessa var främst avsedda för barnen på jouren.
Lundstedts Rör Motala AB har skänkt presentkort till jouren som kommer
kvinnor och barn till del.
Östenssons och privatpersoner har sponsrat jourens event 8 mars.
Apoteket i Ödeshög har skänkt hygienartiklar.
Motala Kvinnojour vill framföra ett varmt tack till alla generösa givare som
aktivt stöttat Kvinnojouren med medel och gåvor. Många kvinnor och barn
fick stor glädje av gåvorna och visade stor uppskattning.

Brottsofferfonden
Brottsofferfonden bidrog bland annat till Kvinnojourens event 8 mars då
jouren uppmärksammade 25 år sedan bildandet med 33 000 kr.
Roks
Kvinnojouren erhöll 8 000 kr från Aurorafonden som ska gå till kvinnor och
barn med särskilda behov.
Penninggåvor
• Folkströms kyrkliga förening
• Borensbergs pastorat, 2 tillfällen
• Mjölby Soroptimistklubb
• Folkungabyggdens pastorat, Muntra fruarna
• Liberalerna, Motala
• Motala Rotary von Platen
• Kristbergs syföreningen
• Vä Ny kyrkliga förening
• Vadstena pastorat, 2 tillfällen
• Hogstads syförening
• Privatpersoner
26
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SLUTORD
Som ordförande i Motala Kvinnojour känns det högtidligt att presentera den
25:e verksamhetsberättelsen med denna skrift.
Motala Kvinnojour bildades 1992 och det har varit fantastiskt att på nära
håll fått uppleva och delta i jourens ständiga utveckling. Från en grupp
kvinnor i en trevande studiecirkel utan egen lokal eller lägenhet för skyddat
boende till idag, 25 år senare, en Kvinnojour med aktiva, välutbildade jourkvinnor, två heltidsanställda jourkvinnor, en fin möteslokal och en utmärkt
och välplanerad lägenhet för skyddat boende. Inte minst har Motala Kvinnojour skapat ett gott renommé och är en välkänd och etablerad förening.
Detta har vi uppnått tillsammans, alla jourkvinnor som under åren lagt sin
tid, kunskap och engagemang på Motala Kvinnojouren.
Drygt 3 000 kvinnor och barn har sökt stöd och skydd hos Kvinnojouren
under dessa år.
Lagstiftningen inom området har förbättrats under dessa år med bland annat
kvinnofridslagstiftningen som bland annat innehåller förbud mot köp av
sexuella tjänster samt har sexualbrottslagstiftningen utvecklats. Problematiken våld i hederns namn har uppmärksammats alltmer och nu avvaktar vi
samtyckeslagstiftningen. Mäns våld mot kvinnor och barn har lyfts upp på
samhällets dagordning men mycket återstår.
Kvinnojoursrörelsens aktivism och kamp har varit en stark bidragande orsak
till att samhället flyttar fram sina positioner mot problematiken.
Under verksamhetsåret 2017 har särskilt tre händelser utmärkt sig i jourens
verksamhet förutom den dagliga jourarbetet. De mest framgångsrika och
mycket lyckade arrangemangen var 8 mars då Kvinnojouren inbjöd till event
för att uppmärksamma kvinnojouren 25 år och manifestationen den 25
november med #metoo-tema, som även filmades för en inspirationsfilm med
Roks som beställare.
Vi kan också glädjas åt att jouren erhåller 600 000 kr per år under tre år enligt IOP-avtalet med Motala kommun. Det krävdes dock mycket arbete för
Birgitta Blohm och mig att uppnå likvärdigt ekonomiska bidrag som jouren
erhållit sedan 2013 samt att formulera ett godtagbart avtal.
Det finns en stolthet att kunna sammanfatta Motala Kvinnojours verksam28

het 2017 och kunna konstatera att jourens medlemmar utfört ett fantastiskt
jourarbete, förebyggande arbete och opinionsbildande arbete som omfattar
både kvalitet och volym.
Till Sandra Kindström och Maria Dahl Karlgren som avslutade sin anställning på jouren under året, vill jag framföra ett stort tack för era fantastiska
insatser på jouren och önska er lycka till i ert fortsatta arbete med kvinnor
och barn. Samtidig hälsas Helena Fredriksson och Elin Lindsmyr välkomna
och jag ser att ert jourarbete och vårt samarbete redan vittnar om en mycket
god fortsättning.
Jag vill också tacka alla ideella jourkvinnor för ert engagemang och deltagande i jourverksamheten.
Sist men inte minst tackar jag mina styrelsesystrar som ger av sin tid och
engagemang.
Nu ska vi se framför oss ett 2018 med siktet inställt på att fortsätta verka för
ett samhälle fritt från mäns våld mot kvinnor och barn.
Tina Olby
Ordförande
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Styrelsen för Motala Kvinnojour 2017

Motala mars 2018
Tina Olby			
Birgitta Blohm
Ordförande			Kassör		
Siv Sager Abrahamsson 		
Josephine Diffner
Ledamot				Ledamot
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Kvinnor
stöder
kvinnor!

Motala Kvinnojour
Tel: 0141-512 00
Poppelgränd 2
591 35 Motala
E-post: motalakvinnojour@roks.se
www.motalakvinnojour.se
Bankgiro: 439-6107
Org.nr: 824000-9178

