
  
 
 
  Motala kvinnojour 

 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verksamhetsberättelse 2015 

Motala Kvinnojour är en ideell förening, som i feministisk anda ska 
verka mot mäns våld mot kvinnor och barn. Förutom fysisk 
misshandel omfattar detta även psykisk misshandel, pornografi, 
prostitution, sexuella övergrepp, våldtäkt, sexuella trakasserier, incest 
och könsstympning. 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. 
 
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. 
 
Motala Kvinnojour är partipolitiskt och religiöst obunden, bildades 
1992, och är medlem i Riksorganisationen för kvinnojourer och 
tjejjourer i Sverige, Roks.  
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ORGANISATION 

 

Geografiskt verksamhetsområde  

Motala Kvinnojour verkar inom tre kommuner; Motala, Mjölby och 
Vadstena. Detta innebär att Kvinnojouren har avtal med kommunerna 
och att dessa bidrar ekonomiskt till verksamheten.  
 

Styrelse 

Styrelsen under 2015 har bestått av fem representanter från föreningen. 
 

Birgitta Blohm  kassör 
Siv Sager Abrahamsson  ledamot 
Sandra Kindström  kontaktperson, avgick augusti 
Tina Olby ledamot, kontaktperson från 

augusti 
Karin Åkesson  ledamot 

 

Firmatecknare 

Birgitta Blohm, Sandra Kindström och Tina Olby 
 

Personalansvariga 

Birgitta Blohm och Karin Åkesson 
 

Medieansvarig 

Tina Olby 
  

Revisor 

Christina Gyberg 
 

Anställningar 

Mari Malm, anställd 100 %. Sjukskriven 25 % till 100 % i omgångar. 
Sandra Kindström, anställd 100 %. Föräldraledig 100 % från februari 
och 50 % från oktober. 
Elisabeth Algborn, anställd 100 % från januari. 
Tina Olby, timanställd för jourarbete och särskilda uppdrag. 
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Medlemmar 

Kvinnojourens medlemsantal uppgick år 2015 till 23 kvinnor.  
 
Handledning 
 

Jourens anställda har erbjudits regelbunden handledning av Malin 
Angberg på Psykologpartners i Linköping.  
 

Faciliteter 

Motala kvinnojour har en jourexpedition och möteslokal på 
Poppelgränd 2 i Motala samt förfogar över ett skyddat boende. Det är 
en möblerad lägenhet, två 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 samt erbjuder intern och extern 
utbildning och 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 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 

Motala kvinnojour bedriver verksamhet inom tre kommuner Motala, 
Vadstena och Mjölby. Primärt stöttar vi kvinnor och deras barn som 
utsatts för mäns våld, arbetar förebyggande och bedriver 
opinionsbildning för att förbättra förutsättningarna för utsatta kvinnor 
och deras barn. 
 

Styrelsen  

Styrelsen har haft 13 protokollförda möten under 2015. Styrelsens 
uppgift är att ansvara för föreningens medel, personal och 
administration samt att leda och utveckla verksamheten tillsammans 
med medlemmarna. Styrelsemötena har varit öppna för medlemmarna.  
 

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 god förtäring och julklappar.  
En strävan har varit att utveckla medlemsmötena genom att ta upp 
teman och aktuella händelser som berör jourens verksamhetsområde.  
Medlemmar har även deltagit i arbetsmöten med planering och 
genomförande av olika aktiviteter, till exempel barnverksamhet, 
gruppträffar med kvinnor och barn, arrangemang 25 november. 
 
Fredagsmail 
 

De anställda jourkvinnorna skickar ut ett uppskattat Fredagsmail, till 
medlemmarna, där de berättar vad som hänt på jouren under veckan 
samt presenterar kommande aktiviteter. 
 

Jourverksamhet 

Under dagtid har jourarbetet utförts av de anställda jourkvinnorna, som 
även haft viss kvällsjour. Under måndag- och torsdagkvällar har 
jourverksamheten burits upp av ideella jourkvinnor. Jouren har således 
haft en god tillgänglighet för stödsökande kvinnor. 
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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. 
I lägenheten kan det bo två kvinnor alternativt en kvinna med barn. 
När kvinnan flyttar in i lägenheten får hon en ”välkomstpåse” som 
innehåller mat och hygienartiklar. Syftet är att kvinnan och eventuella 
barn ska kunna klara sig i lägenheten några dagar utan att behöva gå ut 
och handla.  
Under vistelsen i lägenheten har jourkvinnor så gott som daglig kontakt 
med de boende. 
Jouren kan idag erbjuda en lägenhet som väl fyller sin funktion samt 
ger de boende ett fint 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.  
 

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. 
Vid flera tillfällen har gymnasieelever och högskolestudenter intervjuat 
jourkvinnor och fått information om Kvinnojourens verksamhet och 
mäns våld mot kvinnor i syfte att använda materialet i projektarbeten 
och uppsatser. 
Informationstillfällena har ägt rum dels i Kvinnojourens lokal och dels 
utanför jouren på skolor och i organisationer i de tre kommunerna. 
Drygt 500 personer har fått information om Kvinnojourens 
verksamhet och mäns våld mot kvinnor vid sammanlagt 25 tillfällen, 
varav 14 tillfällen utanför jouren.  
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Information/föreläsningar några exempel 

• Klasser från gymnasier och vuxenutbildning, flera tillfällen. 

• Enskilda elever som valt teman runt Kvinnojourens verksamhet 
för projektarbeten från Platengymnasiet, Bona Folkhögskola och 
högskolor/universitet, flera tillfällen. 

• Samverkansgruppen Mjölby. 

• Rotary von Platen. 

• Centerpartiet, Motala 

• Miljöpartiet, Motala 

• Socialdemokraterna Centrum, Motala 

• Fackföreningen Kommunal, Motala 

• Tranås, Kvinnojouren Helga 

• Enköping, Kvinnojouren Gertrud 

• Hermods, flera tillfällen, Motala 

• Bona Folkhögskola, flera tillfällen 

• Utbytesstudenter från Sydafrika, Motala 

• Kungshöggaskolan, Mjölby 

• Socialsekreterare, flera tillfällen, Motala 

• Stora Torget, 25 november, Motala 
 

Opinionsbildning  
 

Kvinnojouren arrangerar och deltar i olika arrangemang som syftar till 
att påverka och sprida kunskap till allmänheten, myndigheter och 
beslutsfattare om frågor som rör mäns våld mot kvinnor. Det 
långsiktiga målet är att förbättra stöd och förutsättningar för 
våldsutsatta kvinnor och barn. Det är viktigt för jouren att ta plats i 
media som i sin tur når ut till viktiga målgrupper i Kvinnojourens 
opinionsarbete. 
 

Studentflak. 2013 uppmärksammade Tina Olby tillsammans med Ulf 
Holmertz studentflakens budskap som var mycket sexistiska, 
kränkande samt alkoholglorifierande. Flera debattartiklar om detta 
publicerades i Motala&Vadstena Tidning. 2014 års studentflak hade 
förbättrats betydligt och skolorna hade arbetet med frågan.  
Inför 2015 års studentflak blev Motala Kvinnojour inbjuden att i förväg 
besiktiga texterna på banderollerna och lämna synpunkter. Tina Olby 
och Elisabeth Algborn inspekterade Platengymnasiets studentflak och 
såg en betydlig förbättring jämfört med tidigare år. Det märktes tydligt 
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att eleverna fått förhållningsorder och att de arbetat med 
problematiken. 
 

Den 25 november. internationella dagen mot mäns våld mot kvinnor, 
proklamerad av FN, arrangerade jouren en manifestation på Stora 
Torget i Motala. Jourkvinnor höll upp våra kvinnosiluetter på scenen, 
som symboliserar dödade kvinnor och uppmärksammade därmed det 
dödliga våldet mot kvinnor. Mötet inleddes med Sorgemusik och Anna 
Frostemark, Elisabeth Algborn och Tina Olby agerade med att hålla tal, 
läsa upp namn på dödade kvinnor samt citera ur boken ”Han bara slog 
och slog”. Åhörare ca 40 personer utgjordes av politiker och allmänhet. 
Efter manifestationen bjöd jouren på fisksoppa i jourlokalen. 
Manifestationen rönte uppmärksamhet i media. 

 

Debattartiklar. Debattartiklar/insändare har publicerats i 
Motala&Vadstena Tidning om 25 november, FN:s dag mot våld mot 
kvinnor. 

 

Pressmeddelande inför 25 november publicerades i 
Motala&Vadstena Tidning samt Östgötatidningen  

 

Media  

Kontakter med media är en viktig del i jourens opinionsbildande arbete 
och under året deltog och omnämndes Kvinnojouren vid ca 20 tillfällen 
i Motala&Vadstena Tidning, Östgöta-Correspondenten, 
Östgötatidningen och Kvinnotryck. Jouren har tillgång till 
Motala&Vadstena Tidnings pappersutgivning så någon organiserad 
bevakning av Östgöta Correspondenten har inte skett. Då dessa 
tidningar samarbetar kan artiklar i Motala&Vadstena Tidning även 
publicerats i Östgöta Correspondenten. Publiceringar på webben har 
inte bevakats regelbundet. 
Kvinnojourens medieansvarig har varit Tina Olby. 
 
Några exempel 

• Motala&Vadstena Tidning uppmärksammade att Rotary von 
Platen skänkt en penninggåva till Kvinnojouren. 

• Motala&Vadstena Tidning omnämnde Kvinnojouren i artikel 
om S-kvinnor. 

• Motala&Vadstena Tidning presenterade nominerade till årets 
ledare vid ett flertal gånger, Tina Olby nominerad. 
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• Motala&Vadstena Tidning, Vänsterpartiet i Motala nämnde 
Motala Kvinnojour i en artikel. 

• Journaliststuderande intervjuade Tina Olby vid två tillfällen och 
artiklar publicerade i deras examensarbete. 

• Motala&Vadstena Tidning, en artikel om Sverigedemokraterna 
som uttrycker att de vill stödja Motala Kvinnojour. 

• Motala&Vadstena Tidning, Roks kommenterade Juno Bloms 
statliga utredning. 

• Kvinnotryck intervjuade Tina Olby angående ”Handbok med 
kvinnojourskunskap och arbetssätt för god kvalitet”. 

• Motala&Vadstena Tidning, debattartikel om 25 november av 
Tina Olby, samt artikel om jourens arrangemang 25 november. 

• Östgötatidningen noterade att Motala Kvinnojours arrangemang 
25 november. 

• Östgöta-Correspondenter omnämner Motala Kvinnojor i 
samband med artikel om Bostadsstiftelsen Platen. 

• Ett flertal annonser om ljusvandringeni Motala på Nyårsaften 
omnmns i Motala&Vadstena Tidning. Motala Kvinnojour 
medverkar med penninginsamling. 

 

Hemsida och Facebook 

Kvinnojourens hemsida www.motalakvinnojour.se har används för att 
lägga ut information om till exempel aktuella häldelser och avvikande 
öppentider. Det finns även information om jourens verksamhet och 
mäns våld mot kvinnor med mera. Jessica Henulin har varit 
huvudansvarig för hemsidan, men även Elisabeth Algborn har varit 
aktiv med uppdatering den under året. 
Jourens facebook-konto har vuxit under 2015 och fått över 500 ”likes”, 
det vill säga personer som gillar sidan och förhoppningsvis även följer 
nyhetsflödet. Vi har använt facebooksidan för reklam för våra event 
och uppmärksamma artiklar och debattinlägg som berör vår 
verksamhet. Vi har även vid ett antal tillfällen eftersökt möbler, kläder, 
med mera, som våra kvinnor behöver och detta med mycket lyckat 
resultat. 
Anna Frostemark har skrivit några egna, längre inlägg med fokus på 
vårt område. Dessa får fler visningar och ”likes” än när vi enbart länkar 
till andras artiklar. 
För många är facebook ett naturligt sätt att ta kontakt och under året 
har Kvinnojouren fått alltfler meddelanden till vår sida, framförallt från 

http://www.motalakvinnojour.se/
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folk som skänker kläder eller andra saker som undrar hur de ska gå till 
väga. Facebook har blivit en kanal som vi behöver följa uppmärksamt. 
 

Studiecirkel  

En studiecirkel startade under 2015 och fortsätter under 2016. Tina 
Olby var ansvarig. 
 

Samverkan  

Kvinnojouren har under året samverkat vid drygt 20 tillfällen med 
avtalskommunerna, Länsstyrelsen, polisen, brottsoffersamordnaren i 
Linköping, Brottsofferjouren, landstinget och anställda på Linköpings 
Kvinnojour med flera.  
 

Motala kommun har inbjudit till samverkansmöten och möten på 
kommunala inrättningar såsom Bryggan och Lotzen.  
De uttalade samverkansmötena har utmynnat i att dessa ska 
omstruktureras till andra former. Samverkan har också inneburet att 
Kvinnojouren har fått möjlighet att informera olika grupper inom 
kommunen om jourens verksamhet såsom mottagningsgruppen, 
ekonomigruppen, vuxengruppen samt socionompraktikanter. Separata 
möten har hållits med chefer inom socialtjänsten.. 
Motala kommun har, vid två tillfällen, tillsammans med länsstyrelsen 
arrangerat möten i Motala om bland annat våld i hederns namn och 
könsstympning, fyra jourkvinnor deltog. Dessa utbildningstillfällen är 
en följd av samverkansgruppens omorganisering. 
Motala kommuns kommunalråd Camilla Egbert, socialnämndens 
ordförande Anne-Lie Liljedahl samt tjänstepersonen Johanna Forssell 
kallade till möte i syfte att omförhandla avtalet som omfattar 600 000 
kr/år. Avtalet var dock ej uppsagt i tid och de hänvisade till en 
omförhandlingsparagraf. Motivet och önskemålet var att de 
kommunala bidraget ska minska med samma summa som 
Kvinnojouren erhåller från Socialstyrelsen det vill säga statliga 
verksamhetsmedel från Socialstyrelsen. Förhandlingarna fortsätter 
under 2016. 
Samverkan om enskilda kvinnor sker med respektive handläggare och 
jourens representant.  

 

Mjölby kommun inbjöd till samverkansmöten vid fyra tillfällen och 
deltagarna var förutom Mjölbys kvinnofridssamordnare, representant 
från brottsofferjouren, polisen, landstinget samt skolkurator. Mötena 
bestod av information och diskussioner inom kvinnofridsområdet och 
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närstående teman. På mötena har diskuterats fiktiva fall, information 
om barnutredningar, familjerätt samt kartläggning av våldet i Mjölby 
kommun. 
Samverkan om enskilda kvinnor sker med respektive handläggare och 
jourens representant.  
 

Vadstena kommun 
Kvinnojourens styrelserepresentant har haft ett möte med Vadstena 
kommun angående avtal och bidrag. Representanter från Vadstena 
kommun har till viss del deltagit på Motala kommuns 
samverkansmöten. 
Samverkan om enskilda kvinnor sker med respektive handläggare och 
jourens representant.  

 

Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen har inbjudit till möte om bland annat kartläggningsarbete 
angående kommunernas arbete med mäns våld mot kvinnor. 
Länsstyrelsen har tillsammans med Motala kommun arrangerat 
utbildning i Motala, om bland annat våld i hederns namn och 
könsstympning, se ovan. 
Länsstyrelsen inbjöd verksamma inom området våld och barn till ett 
seminarium angående barnmisshandel och sexuella övergrepp och hur 
de olika yrkesgrupperna samverkar. 
 

Brottsoffersamordnare. På möten med brottsoffersamordnare i 
Linköping deltog brottsofferjourer och kvinnojourer i länet samt 
poliser med olika uppdrag. Diskussionen rörde sig mest runt polisens 
nya organisation. 
 

Linköpings Kvinnojour. Anställda jourkvinnor på Linköpings 
Kvinnojour och Motala Kvinnojour träffades vid fyra tillfällen under 
året. Mötena är mycket uppskattade och ger stöd och erfarenhetsutbyte 
om jourernas verksamheter. 
 

Statistik 
Motala Kvinnojour ser det som en angelägen uppgift att föra statistik 
och dokumentera jourens verksamhet. Sedan 2014 är detta också ett 
krav från Socialstyrelsen. Det är betydelsefullt för jourens samtliga 
medlemmar att känna till och ta del av verksamhetens omfattning.  
Statistik och fakta är även en betydelsefull del att presentera för 
politiker och myndigheter som är bidragsgivare och samverkanspartner. 
170 kvinnor kontaktade Motala Kvinnojour och medförde drygt 3200 
olika stödinsatser. Kvinnorna hade ca 200 barn. 
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Sex kvinnor och sex barn har bott i jourens skyddade boende i 244 
respektive 87 nätter. Fem kvinnor och sex barn tillhörde 
Kvinnojourens avtalskommuner. 
 

Statistik över möten med stödsökande kvinnor i Motala kommun 
103 utsatta kvinnor från Motala kommun har varit i kontakt med 
Kvinnojouren och fått stöd. 
Verksamheten omfattar 1 870 telefonsamtal samt ett antal kontakter via 
e-post har förekommit. Huvuddelen av kontakterna avser direkt med 
de stödsökande kvinnorna och med olika myndigheter som kvinnan 
har någon form av kontakt med. 
Vid drygt 200 tillfällen har kvinnor träffat jourkvinnor för stöd och 
samtal på jouren eller i lägenheten för skyddat boende. 
Vid drygt 30 tillfällen har jourkvinnor följt med kvinnor till 
polismyndigheten socialtjänsten, advokat, tingsrätt, vårdinrättning, 
skola, bank, försäkringskassa med flera. 

 

Statistik över möten med stödsökande kvinnor i Mjölby kommun 

23 utsatta kvinnor från Mjölby kommun har varit i kontakt med 
Kvinnojouren och fått stöd. 
Verksamheten omfattats av cirka 200 telefonsamtal samt ett antal e-
postkontakter. Kontakterna avser telefonsamtal med stödsökande 
kvinnor samt med olika myndigheter som kvinnan har kontakt med. 
Vid 36 tillfällen har kvinnor träffat jourkvinnor för stöd och samtal på 
jouren eller i det skyddade boendet. Tillkommer några tillfällen då 
jourkvinnor åkt till Mjölby för att möta kvinnor där. 
Vid tre tillfällen har jourkvinnor följt med kvinnor till någon 
myndighet. 
 

Statistik över möten med stödsökande kvinnor i Vadstena 
kommun  

Sex utsatta kvinnor från Vadstena kommun har varit i kontakt med 
Motala kvinnojour och fått stöd. 
Hela verksamheten beträffande Vadstena kommun har omfattat drygt 
180 telefonsamtal samt ett antal e-postkontakter. Kontakterna avser 
stödsökande kvinnor och myndigheter. 
Vid 23 tillfällen har kvinnor träffat jourkvinnor för stöd och samtal. 
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Övrig statistik 
Förutom de kontakter som redogjords för ovan har drygt 40 kvinnor 
boende i andra kommuner, kontaktat Motala Kvinnojour, främst via 
telefon och mejlkontakt. Kontakten har främst tagits via socialtjänsten.  
En kvinna från ej avtalskommun har bott i jourens lägenhet. 

 

Utbildning och konferenser 

Motala Kvinnojour har som medveten målsättning att erbjuda 
medlemmarna utbildning i så stor utsträckning som är möjlig och 
särskilda medel söks för ändamålet. 
Vid ett eller flera av14 utbildningstillfällen har sammanlagt 37 kvinnor 
deltagit. 
 

ROKS. Den främsta utbildningsarrangören är Roks, som erbjuder ett 
flertal utbildningar per år och som ofta får högsta betyg av deltagarna. 
Under året har medlemmar deltagit i sammanlagt tre 
utbildningstillfällen som arrangerats av Roks. Temat har bland annat 
handlat om att vara anställd på en kvinnojour, att vara arbetsgivare på 
en kvinnojour och hur jourer ansöker om statliga medel från 
Socialstyrelsen. Sex jourkvinnor deltog. 
 

Socialstyrelsen Inför ansökan om statliga medel inbjöd 
Socialstyrelsen, Stockholm till möte, två medlemmar deltog. 
 

Länsstyrelsen. Länsstyrelsen samarrangerade utbildningar med Motala 
kommun vid två tillfällen. Teman var Våld i hederns namn och 
könsstympning. Sammanlagt deltog fyra jourkvinnor på utbildningarna. 
Vidare arrangerade länsstyrelsen i Motala en utbildning om olika 
myndigheters uppdrag och samverkan vid misshandel och sexuella 
övergrepp på barn. Fyra jourkvinnor deltog. 
 

Mjölby kommun. Anställda i Mjölby kommun erbjöds utbildning med 
Josefin Grände. Elisabeth Algborn från jouren deltog samt informerade 
om Kvinnojourens verksamhet.  
 

Motala Kvinnojour. Jouren arrangerade en helgutbildning för 
medlemmarna i Borghamn. På programmet stod teater med Teater 
Driva om mäns våld mot kvinnor samt värderingsövningar med Malin 
Kärrbrink och Karin Gillberg. Vidare var teman kvinnohistoria med 
praktiska övningar och kvalitetssäkring med utgångspunkt från 
”Handbok i kvinnojourskunskap och arbetssätt för god kvalitet” av Tina Olby 
som också höll i utbildningsdagen. 
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Nordiska kvinnor mot våld. Konferensen var i år förlagd till 
Stockholm och är ett samarrangemang för kvinnojourer i Norden. 
Föreläsare var bland andra Gail Dines om pornografi, Julie Bindel om 
prostitution, Maria Sveland, jämställdhetsministern Åsa Regner och 
Margaretha Winberg, samt ytterligare några forskare. 

 

MI-utbildning. Motiverande samtal, (motivational interivewing) tre 
anställda genomgick MI-utbildning, i Linköping som bestod av tre 
utbildningstillfällen. 
 

Härskarteknikerna. En jourkvinna deltog på en kurs om 
härskarteknikerna arrangerad av Vänsterpartiet. 
 
Föreningsgala 
Jourens anställda nominerade Tina Olby till årets ledare för 
Kvinnojouren. Dock utan utnämning. Tina Olby och Siv Sager 
Abrahamsson deltog på föreningsgalan som arrangerades av Motala 
Kommun och Motala Tidning. 

 

Barnverksamhet  

För sjunde året i rad arrangerade Motala Kvinnojour bussresor med 
kvinnor och barn som jouren har eller haft kontakt med. I år avgick en 
abonnerad buss den 21 mars från Kvinnojourens lokal, med 27 kvinnor 
och barn. Destinationen var Fenomenmagasinet i Linköping. 
Jourkvinnor organiserade och hjälpte till under utflykten.  
Den 28 augusti gick bussen till Astrid Lindgrens värld i Vimmerby med 
34 kvinnor och barn. Utflykterna var helt kostnadsfria för kvinnorna. 
Det var mycket uppskattade utflykter och aktiviteter. 
Privatpersoner och Ica Maxi skänkte julklapper till barnen som 
Kvinnojouren har kontakt med. 
Se nedan om barnverksamhet under gruppmöten. 
 
Gruppmöten  
Vid sju tillfällen har Kvinnojouren inbjudit kvinnor och barn till en 
kväll med ett särskilt tema. Kvinnorna har eller haft kontakt med 
jouren. Jouren bjöd på ett enklare kvällsmål och barnen togs omhand 
av jourkvinnor som erbjöd olika barnaktiviteter. 34 kvinnor och 52 
barn har deltagit. En del kvinnor och barn deltog på flera gruppmöten. 
Kvinnlig personal från biblioteket, Barncentrum och 
Barnavårdscentralen informerade om sina verksamheter. Vid två 
tillfällen ordnades buffé och vid ett tillfälle målade kvinnor och barn 
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tavlor under ledning av jourkvinnan Mari Malm. Gruppmötena var 
mycket omtyckta av kvinnorna och barnen och kommer att fortsätta 
nästa år. 
 
8 mars Internationella kvinnodagen 
I samband med 8 mars inbjöds kvinnor och barn som har kontakt med 
jouren till knytkalas med olika maträtt som kvinnorna lagat. 
Buffékvällen ingick i serien av gruppträffar, se ovan. Fyra kvinnor och 
tio barn deltog samt fyra jourkvinnor. 
 
Handbok med kvinnojourskunskap och arbetssätt för god 
kvalitet 
Handboken, som finansierats av Socialstyrelsen och som påbörjades 
hösten 2014, färdigställdes under våren. Handboken är framtagen 
specifikt för Motala Kvinnojour och ska utgöra grunden för 
Kvinnojourens arbete, rutiner samt förhållningssätt.  
En helgutbildning för medlemmara genomfördes där handboken var en 
del av utbildningen. Samtliga medlemmar har fått en handbok och den 
kommer att användas i jourens studiecirklar. Roks tidning Kvinnotryck 
presenterade boken och ett tiotal jourer visade intresse och köpte in 
boken till sin jour. Tina Olby tog fram handboken. 
 
Ljusvandring 
Motala Kvinnojour fick möjlighet att medverka vid ljusvandringen på 
nyårsafton, som arrangerades av Motala kommun, Bostadsstiftelsen 
Platen, Motala&Vadstena Tidning, Centrumföreningen med flera. 
Fyra jourkvinnor samlade in pengar, drygt 2000 kr. 
 

Riksorganisationen för Kvinnojourer och Tjejjourer i Sverige, 
ROKS 

Roks har under året erbjudit ett flertal mycket bra utbildningar som 
jourens medlemmar deltagit av. 
Tina Olby har under året ingått i Roks valberedning samt på uppdrag 
av Roks utbildat Roksjourer i kvalitetssäkring av jourens verksamhet. 
Elisabeth Algborn och Siv Sager Abrahamsson representerade Motala 
Kvinnojour på Roks årsmöte i Alingsås. 
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EKONOMI 

 

Verksamhetsbidrag  

Motala kvinnojour har erhållit verksamhetsbidrag från: 

• Motala kommun om 600 000 kr 

• Mjölby kommun om 160 000 kr 

• Vadstena kommun om 50 000  
 

Socialstyrelsen 

Statliga medel från Socialstyrelsen som jouren sökt beviljades med 
400 000 varav 200 000 kr utgjorde projektmedel och 200 000 
verksamhetsbidrag. Utvecklingsmedlen har bidragit till jourens 
möjlighet till utveckling i form av utbildning och gruppmöten med 
mera. Verksamhetsbidraget har främst bidragit till lönekostnader. 

 

ROKS  

Motala Kvinnojour har erhållit 30 000 kr från Roks. Medlen har bland 
annat används till utbildning. Jouren har ansökt och erhållit medel från 
Roks kvinno- och barnfond, 6 000 kr. 
 

 
Penninggåvor till Motala Kvinnojour 

• Rotary von Platen 

• Hogstads kyrkliga syförening 

• Vadstena kyrkliga missionskrets 

• Väversunda syförening 

• Kyrkans syförening i Kristberg 

• Folkungabyggdens pastorat 

• Hagebyhöga kyrkliga syförening 

• Borensbergs pastorat, kollekt 

• Fivelstad kyrkliga syförening 

• Odd Fellow 53 W 

• Odd Fellow 105 Ankaret 

• Vadstena pastorat, kollekt 

• Klosterkyrkan Vadstena, kollekt 
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• Nässja kyrkliga, kollekt 

• Godegårds kyrkliga syförening 

• Centerkvinnor i Tjällmo 

• Mjölby-Högby Rotaryklubb 

• Penninggåva med anledning av Ulf-Henrik Östlunds 50-årsdag 

• Västra Ny kyrkliga syförening 

• MV S-kvinnor 

• Privatpersoner 

• Penninginsamling nyårsafton med anledning av ljusvandring 
 

De skänkta medlen har främst gjort det möjligt för jouren att erbjuda 
barnverksamhet.  
 
Övriga gåvor  
Privatpersoner har skänkt kläder, leksaker, möbler och husgeråd som 
kommit kvinnor och barn till godo.  
Ica Maxi skänkte ett stort antal julklapper till barnen. 
Hemtex, Motala skänkte sovkuddar och täcken. 
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 sin uppskattning. 
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SLUTORD  

Vid utgången av 2015 kan Motala Kvinnojours styrelse se tillbaka på 
ännu ett år av intensivt jourarbete, aktiviteter, informationsinsatser, 
utbildningar, opinionsarbete och möten av olika slag.  
Ett verksamhetsår som vi vet innehöll många positiva insatser för 
våldsutsatta kvinnor och deras barn. Vi vet också att kvinnor har 
kunnat lämna våldsamma män och gått vidare i livet. 
Motala Kvinnojour har även mött stor uppskattning som visat sig i 
gåvor till jourens kvinnor och barn och att jourkvinnor är efterfrågade 
föreläsare samt att jourens verksamhet speglats i media vid ett flertal 
tillfällen. 
Vi har även noterat fördelen med ett två-årsavtal med Motala kommun 
under tiden 2014 och 2015. Mer kraft har kunnat läggas på ordinarie 
verksamhet och två-årsavtalet har även medfört en större trygghet för 
anställda jourkvinnor samt för hela verksamheten. Dock önskade 
Motala kommuns representanter omförhandla avtalet inför 2016 med 
förslag på klar försämring för verksamheten. Förhandlingar fortsätter 
2016. 
Jourarbetet har till viss del förändrats då Socialstyrelsen ställer 
lagstadgade krav på jourarbetet samt att en stor del av de stödsökande 
kvinnorna har en mer komplex problematik. 
Styrelsen vill framföra ett varmt tack till alla jourkvinnor för god 
samverkan och ett gott jourarbete. 
Styrelsen vill även tacka de anställda jourkvinnorna för ett gott och 
entusiastiskt arbete. Inför 2016 känner styrelsen stor trygghet i att de 
anställda Sandra Kindström och Maria Dahl Karlgren kommer att göra 
ett mycket gott arbete på jouren. 
Inför 2016 ser vi fram mot goda förutsättningar så att 
jourverksamheten kan fortsätta hålla samma tillgänglighet, standard och 
kvalitet som tidigare år, samtidigt som vi utvecklas mot framtiden. 
 
 

 
Styrelsen genom Tina Olby 
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Styrelsen för Motala Kvinnojour 
 
 
Motala mars 2016  

 
Sandra Kindström  Birgitta Blohm 
Ledamot /kontaktperson Kassör   

      
 

 
 
Tina Olby   Siv Sager Abrahamsson 
Ledamot/kontaktperson Ledamot 
 
 
Karin Åkesson 
Ledamot 


