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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, ekonomisk och latent 
misshandel, pornografi, prostitution, sexuella övergrepp, våld-
täkt, 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 för-
troende, för att på så sätt stödja och stärka kvinnor.

Motala Kvinnojour är partipolitiskt och religiöst obunden, 
bildades 1992 och är medlem i Riksorganisationen för kvinno-
jourer och tjejjourer i Sverige, Roks.
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Motala Kvinnojour

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. Utöver dessa 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 2016 har bestått av fyra representanter från föreningen.

 Tina Olby  ordförande 
 Birgitta Blohm  kassör
 Siv Sager Abrahamsson ledamot
 Karin Åkesson  ledamot 

Firmatecknare
 Birgitta Blohm och Tina Olby

Personalansvariga
 Birgitta Blohm och Karin Åkesson

Medieansvarig
 Tina Olby

Revisor
 Christina Gyberg

Anställningar
 Mari Malm, anställd 100 %, sjukskriven, avslutade sin anställning   
 1 september.
 Sandra Kindström, anställd 100 %, föräldraledig 50 % januari  
 och februari.
 Elisabeth Algborn, anställd 100%, föräldraledig, avslutade sin    
 anställning 1 juli.
 Maria Dahl Karlgren, anställd 100% från januari.
 Tina Olby, arvoderad för särskilda uppdrag.
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Medlemmar
Kvinnojourens medlemsantal uppgick år 2016 till 25 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,  
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 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

Avtalskommuner
Motala kvinnojour bedriver verksamhet inom tre kommuner Motala, 
Vadstena och Mjölby. Utöver dessa tar vi emot kvinnor från hela Sverige 
som olika anledningar inte kan få det skydd och stöd de är i behov av i sin 
hemkommun.
Primärt stöttar vi kvinnor och deras barn som utsatts för mäns våld, arbetar 
förebyggande och bedriver opinionsbildning för att förbättra förutsättning-
arna för utsatta kvinnor och deras barn.

Styrelsen 
Styrelsen har haft 13 protokollförda möten under 2016. 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 och vid varje styrelsemöte överlämnas rap-
port från de anställda jourkvinnorna. 

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. 
Under 2016 delades medlemmar in i olika arbetsgrupper med syfte att an-
svara/stötta upp inom/för olika verksamhetsområden såsom, barn, kvinnor, 
skyddat boende och opinion.
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 genomföran-
de av olika aktiviteter, till exempel barnverksamhet, gruppträffar med kvin-
nor och barn, opinionsmöten inför 8 mars 2017, jourens 25-års jubileum.
 

Motala Kvinnojour
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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.
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.

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 2016 beviljades Kvinnojouren sökta medel från Länsstyrelsen i Skåne 
med syfte att utveckla det skyddade boendet och skapa bättre förutsättningar 
för den personliga integriteten. Målet var även att byta till en större lägenhet 
och förbättra miljön i boendet utifrån barns bästa. Detta projekt påbörjades 
under sommaren 2016 och i samverkan med Bostadsstiftelsen Platen fick 
Kvinnojouren tillgång till en lägenhet med fyra rum och kök. I lägenheten 
kan det bo tre kvinnor varav två kan ha medföljande barn.
Varje rum är standardiserat möblerat och på ett sådant sätt att kvinnan och 
barnen skall kunna vistas i rummet och inte mer än de önskar använda de 
gemensamma utrymmena såsom kök, hall och toalett. Lägenheten är utrustad  
med två toaletter vilket skapar bättre förutsättningar att tillgodose sina behov 
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och uppleva personlig integritet samt en tvättstuga för att underlätta och 
minimera riskerna för de boende kvinnorna och barnen. Lägenheten ger 
tillgång till trådlöst nätverk.
I lägenheten finns ett inrett lek- och samtalsrum vilket syftar till att erbjuda 
stödsamtal på plats för de kvinnor som har minimerade möjligheter att 
lämna lägenheten samt ett bättra anpassat lekutrymme för de boende barnen.
När kvinnan flyttar in i lägenheten får hon en ”välkomstpåse” som innehåller 
bland annat mat, sängkläder, dagbok, 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, hygienartiklar och dagbok med syfte att 
barnen skall känna sig uppmärksammade och välkomna. 
Under vistelsen i lägenheten har jourkvinnor så gott som daglig kontakt med 
de boende.
I och med de förbättringar som påbörjats under 2016 kan jouren 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 Poppel-
gränd 2 i centrala Motala. Lokalen är Kvinnojourens hjärta där all verksamhet 
utgår från. Hit kommer kvinnorna som söker stöd, och här har vi våra med-
lemsmöten, styrelsemöten, studiecirklar, öppet hus samt tar emot studiebesök. 

Förebyggande arbete – information och föreläsningar 
En omfattande och viktig del av Kvinnojourens verksamhet består av in-
formation och föreläsningar om mäns våld mot kvinnor och barn samt om 
jourens verksamhet. Vi uppfattar att det finns ett stort intresse för Kvinno-
jourens arbete och kunskap.
Vid flera tillfällen har gymnasieelever och högskolestudenter intervjuat jour-
kvinnor 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 utan-
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för jouren på skolor och i organisationer i de tre kommunerna. Drygt 200 
personer har fått information om Kvinnojourens verksamhet och mäns våld 
mot kvinnor vid sammanlagt 14 tillfällen.

Information/föreläsningar några exempel
• Klasser från gymnasier och vuxenutbildning, flera tillfällen.
• Enskilda elever som valt teman runt Kvinnojourens verksamhet  
 för projektarbeten från Platengymnasiet, Carlsunds utbildningscentrum   
 och högskolor/universitet, flera tillfällen.
• Samverkansgruppen Mjölby.
• Rotary von Platen.
• Barncentrum, Motala
• Galaxen, öppen förskola för nyanlända kvinnor och barn, Motala
• Vänsterpartiet, Motala
• Motala Fontänhus
• TUC, behandlingspedagogutbildningen, Linköping
• Förskolor, Mantorp
• Socialsekreterare, flera tillfällen, Motala
• Allsång i Tjällmo

Opinionsbildning 
Kvinnojouren arrangerar och deltar i olika arrangemang som syftar till att 
påverka och sprida kunskap till allmänheten, myndigheter och beslutsfat-
tare 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 målgrup-
per i Kvinnojourens opinionsarbete.

25 november 
25 november, internationella dagen mot mäns våld mot kvinnor, proklamerad 
av FN, uppmärksammade jouren genom en manifestation på sociala medier 
samt genom den debattartikel i Motala & Vadstena Tidning. Genom vår  
Facebooksida spreds budskapet om ett av världens största hälsohot mot  
kvinnor och nådde ca 200 personer.
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Debattartiklar
Debattartiklar/insändare har publicerats i Motala & Vadstena Tidning om  
25 november, FN:s dag mot våld mot kvinnor.

Media 
Kontakter med media är en viktig del i jourens opinionsbildande arbete 
och under året deltog och omnämndes Kvinnojouren vid ca 15 tillfällen i 
Motala&Vadstena Tidning, Östgöta-Correspondenten och ETC. 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 publice-
rats 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  
 Föreningsmässan.
• Motala&Vadstena Tidning intervju angående utköpt chef från  
 Räddningstjänsten, Maria Dahl Karlgren, Sandra Kindström, Tina Olby.
• Motala&Vadstena Tidning, uppmärksammande av Motala Kvinnojours  
 ordförande Tina Olbys 70 års dag.
• Motala&Vadstena Tidning, flera debattartiklar angående jämställdhet,  
 Tina Olby.
• Motala&Vadstena Tidning, debattartikel om 25 november av Anna Frostemark.
• ETC, intervju angående kontaktförbud, Tina Olby.
• Intervju i P4 angående huruvida våldet ökar under semestern, Tina Olby.

Hemsida och Facebook
Kvinnojourens hemsida www.motalakvinnojour.se har används för att lägga 
ut information om till exempel aktuella händelser och avvikande öppentider. 
Där finns även information om jourens verksamhet och mäns våld mot kvin-
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nor med mera. Jessica Henulin har varit huvudansvarig för hemsidan.
Jourens Facebook-konto har vuxit under 2016 och har över 600 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. Inläggen har nått ut till mellan ca 200 till ca 19 000 personer.
För många är Facebook ett naturligt sätt att ta kontakt och under året har 
Kvinnojouren fått alltfler meddelanden till vår sida, framförallt från 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 2016 med 9 st kvinnor som deltog. Teman 
under studiecirkeln var bland annat Vad är våld?, Normaliseringsprocessen, 
Förövare och offer, Feminism, Samtalsmetodik, Att växa upp i våld och Social-
tjänstens ansvar. Maria Dahl Karlgren och Sandra Kindström var ansvariga 
för studiecirkeln. Studiecirkeln bidrog till att 6 nya jourkvinnor valdes in 
som medlemmar på jouren årsmöte.

Samverkan 
Kvinnojouren har under året samverkat vid drygt 20 tillfällen med avtals-
kommunerna, Länsstyrelsen, polisen, Brottsofferjouren, landstinget och 
anställda på Linköpings Kvinnojour med flera. 

Motala kommun 
Samverkan har inneburet att Kvinnojouren har fått möjlighet att informera 
olika grupper inom kommunen om jourens verksamhet såsom mottagnings-
gruppen, ekonomigruppen, vuxengruppen samt socionompraktikanter. 
Separata möten har hållits med chefer inom socialtjänsten.
Motala kommun har, vid två tillfällen, tillsammans med länsstyrelsen  
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arrangerat möten i Motala om bland annat våld i hederns namn och köns-
stympning, fyra jourkvinnor deltog. Dessa utbildningstillfällen är en följd av 
samverkansgruppens omorganisering.
Samverkan om enskilda kvinnor sker med respektive handläggare och jour-
ens representant. 
Avtalet med Motala kommun sades upp av kommunen och under hösten 
deltog jouren i ett antal möten angående avtal för 2017. Detta avslutades 
med ett föreningsavtal 250 000 kr, det vill säga en minskning med över 50%. 
Anledningen enligt kommunens representanter var att jouren erhållit statligt 
bidrag. Enligt Socialdepartementet ska de statliga medlen inte föranleda 
kommunerna att minska sitt bidrag. På nivån 250 000 kr hamnar Motala 
kommun bland de kommuner som ger lägst bidrag till kvinnojouren. Detta 
föranledde jourens styrelse att ta fram en skrivelse till kommunstyrelsen och 
visa på situationen. 
Kommunen vill fortsättningsvis erbjuda jouren ett IOP-avtal, ideburet  
offentligt partnerskap, vilket är under utarbetande. 
Vid årets utgång anser styrelsen att frågan om medel till Kvinnojouren inte  
är avslutad.

Mjölby kommun 
Mjölby kommun inbjöd till samverkansmöten vid fyra tillfällen och del-
tagarna var förutom Mjölbys kvinnofridssamordnare, representant från 
brottsofferjouren, polisen, landstinget samt skolkurator. Mötena bestod av 
information och diskussioner inom kvinnofridsområdet och 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. 
Diskussion har förts med representanter för Mjölby kommun angående nytt 
avtal och att övergå till IOP-avtal. Något nytt avtal är inte klart  2016.

Vadstena kommun
Samverkan om enskilda kvinnor sker med respektive handläggare och  
jourens representant. 

Motala Kvinnojour

12



Under hösten hölls ett möte med representant från Vadstena kommun angå-
ende nytt avtal för 2017. Något nytt avtal har inte erbjudits jouren inför 2017.

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 har i samverkan med bland annat Motala Kvinnojour och 
Linköpings Kvinnojour drivit en informationskampanj ”Barn- och tvångs-
äktenskap i vårt län”. Informationen har främst funnits att tillgå på flygplatsen 
i Linköping
Motala kvinnojour har deltagit vid Länsstyrelsens seminarium angående  
Våld i hederns namn samt Prostitution och människohandel 
för sexuella ändamål.

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 (siffror inom parentes avser 2015)
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.
142 (170) kvinnor kontaktade Motala Kvinnojour och medförde drygt 4000 
olika stödinsatser. Kvinnorna hade ca 180 (200) barn.
Fem (sex) kvinnor och tre (sex) barn har bott i jourens skyddade boende i 
350 (244) respektive 267 (87) nätter. Tre (fem) kvinnor och tre (sex) barn 
tillhörde Kvinnojourens avtalskommuner.

13



Statistik över möten med stödsökande kvinnor i Motala kommun
90 (103) utsatta kvinnor från Motala kommun har varit i kontakt med  
Kvinnojouren och fått stöd.
Verksamheten omfattar 2093 (1870) 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 554 (200) tillfällen har kvinnor träffat jourkvinnor för stöd och 
samtal på jouren eller i lägenheten för skyddat boende.
Vid drygt 173 (30) tillfällen har jourkvinnor följt med kvinnor till polis-
myndigheten socialtjänsten, advokat, tingsrätt, vårdinrättning, skola, bank, 
försäkringskassa med flera.

Statistik över möten med stödsökande kvinnor i Mjölby kommun
14 (23) utsatta kvinnor från Mjölby kommun har varit i kontakt med  
Kvinnojouren och fått stöd.
Verksamheten omfattats av cirka 406 (200) telefonsamtal samt ett antal 
e-postkontakter. Kontakterna avser telefonsamtal med stödsökande kvinnor 
samt med olika myndigheter som kvinnan har kontakt med.
Vid 136 (36) tillfällen har kvinnor träffat jourkvinnor för stöd och samtal 
på jouren eller i det skyddade boendet. Tillkommer några tillfällen då jour-
kvinnor åkt till Mjölby för att möta kvinnor där.
Vid 37 (tre) tillfällen har jourkvinnor följt med kvinnor till någon myndighet.

Statistik över möten med stödsökande kvinnor i Vadstena kommun 
11 (6) utsatta kvinnor från Vadstena kommun har varit i kontakt med 
Motala kvinnojour och fått stöd.
Hela verksamheten beträffande Vadstena kommun har omfattat drygt  
235 (180) telefonsamtal samt ett antal e-postkontakter. Kontakterna avser 
stödsökande kvinnor och myndigheter.
Vid 55 (23) tillfällen har kvinnor träffat jourkvinnor för stöd och samtal.
Vid fem (noll) tillfällen har jourkvinnor följt med kvinnor till någon  
myndighet.

Motala Kvinnojour
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Övrig statistik
Förutom de kontakter som redogjords för ovan har 27 (40) kvinnor boende 
i andra kommuner, kontaktat Motala Kvinnojour, främst via telefon och 
mejlkontakt. 
Två (en) kvinnor från ej avtalskommun har bott i jourens lägenhet.
Kontakten med Motala Kvinnojour har främst tagits av kvinnorna själva, 
därefter socialtjänst eller andra professionella samt anhöriga.

Sammantaget har färre kvinnor, 142 (170), sökt stöd hos Motala kvinnojour 
under 2016 i jämförelse med 2015. Statistiken visar dock tydligt att varje 
enskild kvinna fått ett mer omfattande stöd. Inom avtalskommunerna erhöll 
stödsökande kvinnor 745 (259) stödsamtal, 4984 (2250) telefonsamtal och 
anställda jourkvinnor följer med 215 (33) gånger till någon myndighet. Det 
går att finna olika förklaringar till dessa avsevärt skilda siffror men hänvisas 
främst till att jouren haft två heltidsanställda under 2016, att dessa påbörjat 
psykoterapiutbildning och således kunnat erbjuda en högre kvalité i samtals-
stödet. Jourens arbete med att implementera rutiner kring orosanmälan samt 
att utveckla arbetet med bemötande och checklistor för barn som kommer 
till jouren har även bidragit till en utökad kontakt med myndigheter. De ny-
startade samtalsgrupperna har även bidragit till en tätare och mer innehålls-
rik kontakt mellan jourkvinnorna och stödsökande. Statistiken visar således 
att jourens arbete med kvalitétssäkring samt att alltid verka utvecklande får 
resultat i jourens direkta arbete med de stödsökande kvinnorna och barnen. 
Givetvis medför detta även en högre belastning för de anställda jourkvinnorna 
och tenderar att påverka hur många kvinnor och barn jouren kan ge stöd. 
Följaktligen för detta med sig att jouren även fortsättningsvis måste verka för 
att inbringa ökade medel och utveckla/utöka verksamheten.

Utbildning och konferenser
Motala Kvinnojour har som medveten målsättning att erbjuda medlem-
marna utbildning i så stor utsträckning som är möjlig och särskilda medel 
söks för ändamålet.
Vid ett eller flera av 16 utbildningstillfällen har sammanlagt 47 kvinnor deltagit.
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ROKS
Den främsta utbildningsarrangören är Roks, som erbjuder ett flertal utbild-
ningar per år och som ofta får högsta betyg av deltagarna. Under året har 
medlemmar deltagit i sammanlagt två utbildningstillfällen som arrangerats 
av Roks. Temat har bland annat handlat om Roks som organisation samt 
utbildningshelg för Barnsansvariga.

Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen samarrangerade utbildningar med Motala kommun vid två 
tillfällen. Teman var Våld i hederns namn och könsstympning. Sammanlagt 
deltog två jourkvinnor på utbildningarna.

Motala Kvinnojour 
Jouren arrangerade en helgutbildning för medlemmarna i Tåkern. Under 
helgen arbetade vi i de olika aktivitetsgrupperna med fokus på vilka mål, för-
hoppningar och farhågor som finns. Vi tittade på ROKS nya film ” Att göra 
motstånd”, föreläsning om exitprocessen samt problematiserade och pratade 
om hur patriarkatet påverkar oss i vår vardag. Anställda jourkvinnor Maria 
Dahl Karlgren och Sandra Kindström höll i planering och genomförande.

Psykoterapi steg 1
De två anställda jourkvinnorna påbörjade under 2016 psykoterapistudier 
på Linköpings universitet. Detta med hänvisning till det ökade behovet 
av stödsamtal och svårigheter att hänvisa kvinnor vidare till adekvat hjälp. 
Jourens förhoppning är att denna utbildningssatsning skall öka kvaliteten på 
samtalsstödet och därmed möjligheten att följa kvinnorna genom uppbrotts-
processen utan att behöva söka nya professionella samtalskontakter.

Carin Holmberg
Forskare Carin Holmberg föreläste i Norrköping, arrangerad av Norrköpings 
Kvinnojour, där temat var definitioner av våld samt våldets normaliserings-
process. Fyra jourkvinnor deltog.

Motala Kvinnojour
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Barnverksamhet
För åttonde 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 4 juni från Kvinnojourens lokal, med 16 kvinnor och 28 barn. 
Destinationen var Astrid Lindgrens värld i Vimmerby. Utflykten var helt 
kostnadsfri för kvinnorna och mycket uppskattad.
Privatpersoner skänkte julklappar till barnen som Kvinnojouren har kontakt med.
Se nedan om barnverksamhet under gruppmöten.

Gruppmöten 
Vid fem 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. 21 kvinnor och 25 barn har deltagit. En del 
kvinnor och barn deltog på flera gruppmöten.
Kvinnlig personal från polisen, personskyddet samt en traumaterapeut från 
Mjölby informerade om sina verksamheter. Övriga tillfällen höll anställda 
jourkvinnor i teman som livsutrymmet, nätverkskartor samt socialt um-
gänge. Vid två tillfällen ordnades buffé. Gruppmötena var mycket omtyckta 
av kvinnorna och barnen och kommer att fortsätta nästa år.

Samtalsgrupp
Under 2016 påbörjades samtalsgrupper för kvinnor som söker stöd på 
Motala Kvinnojour. 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 samtals-
grupp där maximalt 8 stödsökande kvinnor kan närvara. Grupptillfällena 
leds av två anställda jourkvinnor Sandra Kindström och Maria Dahl Karlgren 
och varar under två timmar, en gång i veckan. Grupptillfällena följer ett 
strukturerat upplägg där deltagarna inledningsvis får avsluta meningarna:  
Jag heter…, idag känner jag mig…, mina tankar och känslor inför grupp-
samtalet är…
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De anställda jourkvinnorna lyfter sedan ett ämne kring våld och genom psyko-
edukativa metoder, det vill säga, metoder som säkerställer att alla deltagare 
ges en grundläggande förståelseram gällande ämnet. Därefter ges kvinnorna 
möjlighet att delge egna erfarenheter utifrån det givna ämnet. Samtalen leds 
av jourkvinnorna som är uppmärksamma på var och en av deltagarna och de-
ras emotioner, reflektioner och reaktioner. Teorier, metoder och förklarings-
modeller som ligger till grund för detta är främst KBT, MI, genusteorier, 
våldets normaliseringsprocess, definiton av våld samt exitprocessen.  
Under 2016 har två olika samtalsgrupper pågått, en per termin á 10 till-
fällen, och sammanlagt har 12 kvinnor deltagit.

8 mars Internationella kvinnodagen
I samband med 8 mars inbjöds medlemmar i Motala Kvinnojour för att 
uppmärksamma dagen samt dela kunskap och inspiration kring den kamp 
som förts för kvinnors rättigheter genom tiderna.

Riksorganisationen för Kvinnojourer och Tjejjourer i Sverige, ROKS
Sandra Kindström och Maria Dahl Karlgren representerade Motala Kvinno-
jour på Roks årsmöte i Stockholm

Motala Kvinnojour
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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 kr 

Socialstyrelsen
Medel från Socialstyrelsen som jouren sökt beviljades med 842 000 kr och 
utgjorde utvecklingsbidrag och organisationsbidrag. Medlen är riktade och 
har bidragit till jourens starka utveckling inom stödet till kvinnor och barn 
samt till lönekostnader.

Länsstyrelsen Skåne
Jouren erhöll medel till förstärkning av skyddade boendet, 45 750 kr

ROKS 
Motala Kvinnojour har erhållit 6000 kr från Roks kvinno- och barnfond.

Penninggåvor till Motala Kvinnojour
• Rotary von Platen
• Hogstads kyrkliga syförening
• Vadstena kyrkliga missionskrets
• Muntra fruar Mjölby
• Godegårds kyrkliga syförening
• Klosterkyrkan Vadstena, kollekt
• Vadstena Rogslösa församling
• Edsvikens larm
• Borensbergs pastorat, kollekt
• Tjällmo reAgerar
• Mjölby Soroptimisterna
• Triabel Canta
• Folkströms syförening
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• Weistrands TV
• Vadstena pastorat, kollekt
• Västra Ny kyrkliga syförening
• Privatpersoner

De skänkta medlen har främst gjort det möjligt för jouren att erbjuda barn-
verksamhet. 

Övriga gåvor 
Privatpersoner har skänkt kläder, leksaker, möbler och husgeråd som kommit 
kvinnor och barn till godo. 
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.

20



SLUTORD 

Med denna verksamhetsberättelse kan styrelsen för Motala Kvinnojour stolt 
se tillbaka på ännu ett intensivt och aktivt verksamhetsår i ständig utveck-
ling. Det gäller Kvinnojourens samtliga verksamhetsområden såsom arbetet 
med våldsutsatta kvinnor och barn, opinionsarbetet med aktioner, möten 
och debattartiklar samt det förebyggande arbetet med informationsmöten 
och föreläsningar på skolor och i föreningar.

En stor förändring är att det skyddade boendet utökats så att jouren under 
2017 kan erbjuda skydd för tre kvinnor och barn i en nyrenoverad, smakfullt 
och ändamålsenligt möblerad lägenhet. Det känns mycket bra att kunna 
erbjuda ett värdigt boende för kvinnor och deras barn som ej kan vara kvar i 
sitt eget hem på grund av mannens våld. 

Tack vare statliga medel har jouren fått möjlighet att utvecklas och kan bland 
annat kunna erbjuda gruppsamtal och gruppmöten med kvinnor och barn 
som rönt stor uppskattning från de deltagarna.

I statistiken kan vi avläsa att verksamheten fördjupats och utvidgats med 
tanke på antal stödsamtal och i övrigt ökade kontakter samt ökade aktiviteter 
med samverkan.

Under hösten tillsattes en opinionsgrupp bestående av en styrelseledamot,  
en anställd jourkvinna och två ideella jourkvinnor, som arbetade mycket  
aktivt med förberedelser inför att Motala Kvinnojour fyller 25 år nästa år. 
Planen och förberedelserna vittnar om att jouren kommer att uppmärksamma 
händelsen i stor skala. 

Styrelser ser, inför 2017, fram mot en avsevärt bättre relation mellan jouren 
och berörda ledande politiker samt involverade tjänstepersoner som ytterst 
handhar och beslutar om medel till Kvinnojouren.

Styrelsen vill varmt tacka alla entusiastiska jourkvinnor och inte minst de 
fantastiska anställda jourkvinnorna Sandra Kindström och Maria Dahl 
Karlgren som under verksamhetsåret arbetat hårt med att utveckla jouren till 
en högre nivå.
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Styrelsen för Motala Kvinnojour 2016

Motala mars 2017 

Tina Olby   Birgitta Blohm
Ordförande   Kassör  

Siv Sager Abrahamsson   Karin Åkesson
Ledamot    Ledamot





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

Kvinnor  
stöder  
kvinnor!


