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Verksamhetsbera ttelse 2019  
Motala Kvinnojour är en partipolitiskt och religiöst obunden förening 
som bildades 1992 och är medlem i Riksorganisationen för 
Kvinnojourer och Tjejjourer i Sverige, Roks. 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.” 
 
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 Kvinnojourens 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 har egna behov av stöd 
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Revisor 

Henrik Brandt, auktoriserad revisor, Ernst & Young 

Anställningar 

Helena Fredriksson, 100 % 
Elin Lindsmyr, 100 %, delvis sjukskriven Vt-2019, tjänstledig för 
studier Ht-2019 
Angelika Petersson, vikarie för Elin Lindsmyr, 100 % Ht-2019 
Kassör, ordförande och vice ordförande har erhållit ersättning för 
särskilda uppdrag 

Medlemmar   

Kvinnojourens medlemsantal uppgick år 2019 till 35 kvinnor. Under 
2019 beslutade styrelsen att alla medlemmar ska ha tillhörighet till en 
av Kvinnojourens aktivitetsgrupper - Barn- och Kvinnogruppen eller 
Opinionsgruppen. 

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 cirka 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, som kan läsas digitalt. 
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ORGANISATION 

Motala Kvinnojours uppbyggnad 

Motala Kvinnojours verksamhet bygger på ideella krafter, anställda 
jourkvinnor samt en styrelse. Jourens medlemsantal är flytande och 
bestäms av antal nya jourkvinnor som väljs in under årsmötet. 

Geografiskt verksamhetsområde           

Motala Kvinnojour verkar inom två kommuner, Motala och Vadstena. 
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 har under 2019 bestått av sex kvinnor från föreningen. 
 
Sandra Kindström   ordförande  
Birgitta Blohm  kassör 
Siw Sager Abrahamsson ledamot 
Josephine Diffner ledamot, 2019-10-18 vice ordförande pga. 

ordf sjukskrivning 
My Dahl    ledamot  
Maria Dahl Karlgren  ledamot 

Firmatecknare 

Birgitta Blohm och Sandra Kindström  

Personalansvarig 

Birgitta Blohm och Maria Dahl Karlgren  

Medieansvarig 

Maria Dahl Karlgren  

Valberedning 

Anneli Edman 
Sanna Andersson - tillkom en månad efter årsmötet  
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VERKSAMHET 

Avtalskommuner 

Motala Kvinnojour bedriver verksamhet inom två kommuner, Motala 
och Vadstena. Detta innebär att Kvinnojouren har avtal med 
kommunerna och att dessa bidrar ekonomiskt till verksamheten. 
Mellan Kvinnojouren och Motala kommun finns ett tre-årigt IOP-avtal 
med start 2017 och med Vadstena kommun är det tecknat ett 
föreningsavtal. Utöver kvinnor från avtalskommunerna, tar 
Kvinnojouren emot och stöttar kvinnor från hela Sverige som av olika 
anledningar inte kan få det skydd och stöd de är i behov av i sin 
hemkommun. 

Styrelsen  

Vid årsmötet 2019 valdes tre nya jourkvinnor in i Motala kvinnojours 
styrelse. Som ny ordförande valdes Sandra Kindström, som ledamöter 
My Dahl och Maria Dahl Karlgren. Den nya styrelsens strategi har 
varit att arbeta med rollfördelning, bl.a. har Maria Dahl Karlgren ålagts 
uppdrag som medieansvarig samt delat personalansvar med Birgitta 
Blohm, My Dahl har uppdrag som sekreterare. Under oktober månad 
blev ordförande Sandra Kindström sjukskriven och styrelsen tog beslut 
att tillfälligt skapa en post som vice ordförande för att ersätta 
ordförande. Posten som vice ordförande tillföll Josephine Diffner.  
Styrelsens uppgift är att ansvara för föreningens ekonomi, personal 
och administration samt att leda och utveckla verksamheten 
tillsammans med anställda jourkvinnor och medlemmar. Under 
verksamhetsåret har styrelsen arbetat aktivt med att formulera ett nytt 
IOP-avtal med Motala kommun då avtalsperioden för föregående avtal 
utgick december 2019. Styrelsen har haft 10 protokollförda möten 
under 2019 samt en heldag tillsammans med anställda jourkvinnor. Vid 
styrelsemöten deltar anställda jourkvinnor och presenterar en rapport 
om aktiviteter på Kvinnojouren. Utöver styrelsemöten har flertalet 
möten genomförts, bl.a. inför förhandlingar med Socialnämnd.  

Medlemsmöten  

Föreningen har haft 10 protokollförda medlemsmöten inklusive 
årsmötet, med ett totalt närvaroantal på 140 jourkvinnor. 
Medlemsmötet i juni hölls hemma hos jourkvinnan My Dahl och 
utgjorde även jourens sommaravslutning med aktiviteter och god 
förtäring. Årets sista medlemsmöte i december var ett 
julavslutningsmöte, även det med innehåll som syftar till medlemsvård. 

7

Varje medlemsmöte inleds med en feministisk runda och anställda 
jourkvinnor avger alltid en rapport om läget på jouren och vad som 
hänt. Aktivitetsgrupperna lämnar en rapport om vad som är på gång 
inom respektive område. Medlemmarna är indelade i olika 
aktivitetsgrupper med syfte att ansvara och stötta upp olika 
verksamhetsområden såsom, barnverksamhet, kvinnor, och 
opinionsbildning. Se respektive aktivitetsgrupp. En strävan har varit att 
utveckla medlemsmötet genom att lägga in en rapport från styrelsen 
som stående punkt på dagordningen. Detta med syftet att öka 
transparensen samt göra medlemmarna mer delaktiga i föreningen. 
Årets årsmöte hölls i K-ringens lokaler, och extern ordförande var 
Baharan Raoufi.                 

Fredagsmail 

De anställda jourkvinnorna skickar ut ett uppskattat så kallat 
Fredagsmail. Fredagsmailen syftar till att hålla samtliga jourkvinnor 
ajour med vad som händer på jouren, både framgångar, utmaningar, 
kommande utbildningar och möten. Fredagsmailen utgör en direkt 
kommunikationsväg mellan anställda jourkvinnor och samtliga ideella. 
Fredagsmailen är ett viktigt forum för jourkvinnor att dela både 
frustration och glädje.   

Jourverksamhet  
Under dagtid har jourarbetet utförts av de anställda jourkvinnorna. 
Under måndags- och torsdagskvällar har jourverksamheten burits upp 
av ideella jourkvinnor. Kvinnojouren har således haft en god 
tillgänglighet för stödsökande kvinnor. 
Jourverksamheten utgörs främst av samtalsstöd för kvinnor. När en 
kvinna kommer i kontakt med Kvinnojouren 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 
Motala Kvinnojour samt vilket typ av stöd hon kan erbjudas. Utöver 
samtalsstöd ges även möjligheten till praktiskt stöd såsom medföljning 
eller kontakt med andra samhällsinstanser. 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 
anhörig/vän, socialtjänsten och polisen. 
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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. Gruppsamtalen 
leddes av de anställda jourkvinnorna Angelika Petersson och Helena 
Fredriksson och varade under två och en halv timme, en gång i veckan. 
Grupptillfällena följer ett strukturerat upplägg. Gruppsamtalen inleds 
genom att jourkvinnorna berättar om dagens tema, och följs sedan av 
ett samtal där stödsökande kvinnor ges möjlighet att dela med sig av 
egna erfarenheter på temat. Jourkvinnorna är uppmärksamma på var 
och en av deltagarna och deras emotioner, reflektioner och reaktioner. 
Stödsökande har uttryckt tacksamhet för gruppsamtalen och menar att 
gruppsamtalen bidragit med en förståelse för deras erfarenheter av 
våld, men att de även bidragit till att de funnit nya vänner. Under 2019 
påbörjades en samtalsgrupp som kommer slutföras under första delen 
av verksamhetsåret 2020. 2019 har gruppsamtal genomförts vid 3 
tillfällen, och sammanlagt har 5 kvinnor deltagit. 

Barn- och kvinnogrupp 

Kvinnojouren har en barn- och kvinnogrupp bestående av 10 
jourkvinnor varav Siv Sager Abrahamsson är representant från 
styrelsen. Barn- och kvinnogruppen är en aktiv och självständig grupp 
som drivs i princip uteslutande av ideella krafter. Under året 2019 har 
Annelie Edman, Sanna Andersson, Hanne Karlsson, Lisa Svensson, 
Sandra Johansson, Linnea Alledal, My Dahl, Ewa Sahlén och Margita 
Carlsson Beganovic varit delaktiga i gruppen. Barn- och 
kvinnogruppen har under året haft 6 sammankomster och planerat 
aktiviteter för jourens stödsökande kvinnor och barn. Gruppen har 
genomfört 5 kvällsträffar där innehållet varit filmkväll med pizza, 
våfflor med påskpyssel, sommaravslutning med lekparkslek som fick 
flytta inomhus p.g.a. regn, gratisloppis med barn- och kvinnokläder 
som blev enormt uppskattad, höstlovsmys med disco och fiskdamm. 
Sammanlagt deltog 31 kvinnor och 44 barn. Barn- och kvinnogruppens 
verksamhet finansieras med penninggåvor. För elfte året i rad 
arrangerade Motala Kvinnojour en kostnadsfri bussresa till Astrid 
Lindgrens Värld i Vimmerby för stödsökande kvinnor och deras barn. 
Sammanlagt deltog 15 kvinnor, 25 barn och 4 jourkvinnor. Denna 
årliga aktivitet är en mycket uppskattad resa.  
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Lägenhet för skyddat boende    
Kvinnojourens lägenhet erbjuds kvinnor och deras barn som söker sig 
till Kvinnojouren då de är i behov av skyddat boende. Kvinnorna har 
inte möjlighet att bo kvar i det egna hemmet på grund av mannens hot 
och våld. 
Kvinnojourens skyddade boende är väl inrett och ger de boende 
kvinnorna och barnen förutsättningar för den personliga integriteten. 
När en kvinna 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 anställda jourkvinnor så gott som 
daglig kontakt med de boende och arbetar utifrån en gemensamt 
framtagen genomförandeplan. 

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 kvinnor som söker stöd, 
och här genomförs medlemsmöten, styrelsemöten, studiecirklar, öppet 
hus samt studiebesök. 

Kunskapshöjande 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 ser att det finns ett stort intresse för 
Kvinnojourens arbete och kunskap. 
Informationstillfällen har ägt rum dels i Kvinnojourens lokal och dels 
utanför jouren på skolor samt i organisationer i kommunerna. Drygt 
1150 personer har tagit del av information/föreläsningar om 
Kvinnojourens verksamhet och mäns våld mot kvinnor och barn vid 
sammanlagt 32 tillfällen. 
Information och föreläsningar har genomförts av anställda och ideella 
jourkvinnor. Föreläsningar har även anordnats med externa föreläsare 
med kunskap inom området mäns våld mot kvinnor och barn.  

Information/föreläsningar  

• Integrationsledare, Motala Kommun 
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Opinionsbildning  
Kvinnojouren arrangerar och deltar i olika arrangemang som syftar till 
att påverka och sprida kunskap till allmänheten, myndigheter, 
politiker/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 i Kvinnojourens 
opinionsbildande arbete att ta plats i olika medier som i sin tur når ut 
till viktiga målgrupper.  

Opinionsgrupp 

Kvinnojouren har en opinionsgrupp bestående av 7 jourkvinnor varav 
Maria Dahl Karlgren är representant från styrelsen. Opinionsgruppen 
är en aktiv och självständig grupp som drivs i princip uteslutande av 
ideella krafter. Under året 2019 har Anna Askling, Amanda Bodiroza, 
Tina Olby, Anna Frostemark, Britt-Marie Askling samt Adna Gozic 
varit delaktiga i gruppen. Opinionsgruppen har under året haft 11 
möten och ett större evenemang, den 24 oktober med en föreläsning 
om prostitution.  

Året 2019  
Under 2019 har Kvinnojouren arrangerat och deltagit i flertal 
arrangemang i det opinionsbildande arbetet. I juni närvarade flera 
medlemmar från Kvinnojouren under kommunfullmäktiges 
sammanträde, ordförande Sandra Kindström ställde under 
allmänhetens frågestund en fråga gällande nytt IOP-avtal för 
Kvinnojouren. I augusti medverkade Kvinnojouren i Motala Pride och 
fanns på plats med information på Stora Torget samt deltog i paraden. 
I augusti och september deltog även jourkvinnor i Rättslösa tysta 
manifestationer i Linköping och Motala, Kvinnojourens opinionsgrupp 
var initiativtagare till Rättslösa riksmanifestation i Motala. 
Manifestationer genomfördes över hela Sverige för att uppmärksamma 
hur sexualbrottsoffer behandlas av rättssystemet. I december var 
jourkvinnorna Anna Askling och Britt-Mari Askling i Hagebyhöga 
kyrka för att berätta om Kvinnojourens arbete samt hur uppdraget 
som ideell jourkvinna kan se ut.  

8 mars   
Då 8 mars, internationella kvinnodagen, i år inföll en fredag 
uppmärksammade jouren dagen genom sina sociala medier. Inlägget 
handlade om de patriarkala strukturer som bereder väg för mäns och 
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• Via Ekenäs, Motala Kommun (2 tillfällen) 
• Vadstena Folkhögskola - Assistent: i stöd, skola och omsorg 
• SFI-elever, Motala Kommun 
• Colorama 
• Arbetsförmedlingen i Motala, personal 
• Platengymnasiet - Samhällsprogrammet åk. 3 
• IKF (tre tillfällen) 
• Ödeshögs bibliotek  
• Vadstena Folkhögskola Daglediga (två tillfällen) 
• Carlsunds vuxenutbildning - Vård & omsorg (två tillfällen) 
• Vadstena Folkhögskola - Allmän linje 
• Liberala kvinnor Östergötland 
• Strandvägens trygghetsboende, Motala Kommun 
• Borensbergs IF - Herrlaget 
• Kultur & Fritidsnämnden, Vadstena Kommun 
• Östergötlands barn 
• Pride, Stora Torget i Motala 
• Frukostmöte för chefer i Motala kommun 
• Mödrar och döttrar-projekt 
• Gamla Gardet 
• Öppet evenemang om prostitution och människohandel, 

Vättersalen Motala                     
• Modersmålslärare Motala kommun 
• Hearing, Socialnämnden Motala Kommun 
• Hearing, Kommunstyrelsen Motala Kommun 
• Hagebyhöga kyrka 
• Manifestation 25 november, Stora Torget i Motala 

Hearing 
Som en del i arbete med nytt IOP-avtal med Motala kommun har 
styrelsen vid två separata tillfällen bjudit in till hearing om 
Kvinnojourens arbete samt information om mäns våld mot kvinnor 
och barn. Socialnämnd och Kommunstyrelsen har bjudits in till 
Kvinnojourens lokaler för att ta del av en föreläsning efterföljd av 
gemensam diskussion. Vid hearingen för Socialnämnden den 6/11 
deltog representanter från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Vid 
hearing för Kommunstyrelsen 28/11 deltog representanter från 
samtliga partier.  
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pojkars våld mot kvinnor, tjejer och barn. Kvinnors organisering i syfte 
att förändra patriarkala strukturer synliggjordes och vikten av en 
könsmaktsanalys för att förändring ska ske påvisades.  

Mänskliga Rättighetsdagarna (MR-dagarna)  
14–16 november anordnades Mänskliga Rättighetsdagarna på Konsert 
och Kongress i Linköping. Årets tema var rätten till hälsa. Motala 
Kvinnojour bekvinnade tillsammans med Kvinnojouren Ellinor och 
Tjejjouren Beata en monter för att ge kunskap om sambandet mellan 
våld och hälsa. I montern fanns möjlighet att samtala med jourkvinnor, 
ta del av verksamhetsberättelse och broschyrer med information om 
mäns våld mot kvinnor, ett quiz om våld och försäljning av merch. 
Många möten ägde rum under de tre dagar som forumet pågick, både 
med yrkesverksamma aktörer och privatpersoner. Bl.a. skapades en 
kontakt med Region Östergötland som kommer verka som 
mellanhand för att sända ut jourens material till olika verksamheter 
inom regionen. 

24 oktober - Föreläsning Prostitution - vår tids slavhandel? 
Opinionsgruppen har under 2019 anordnat en föreläsning och 
paneldebatt med fokus på prostitution och människohandel för 
sexuella ändamål. Föreläsare var författaren och polisen Simon 
Häggström samt ROKS ordförande Jenny Westerstrand. Efter dessa 
anföranden hölls en paneldebatt med föreläsarna samt representanter 
från vår lokala polis och Socialnämnd. Arrangemanget hölls på Motala 
Folkets hus i fullmäktigesalen med plats för 106 personer. Det var 
fullsatt under kvällen. 

25 november 
25 november är FN:s dag mot mäns våld mot kvinnor. 
Kvinnoorganisationer över hela världen arrangerar aktioner runt detta 
tema.  
I år uppmärksammade Motala Kvinnojour 25 november genom en 
manifestation på Stora Torget i Motala. Under manifestationen 
framfördes musik av Systerskapet som består av jourkvinnorna Maria 
Dahl Karlgren och My Dahl samt tal av Birgitta Blohm och Amanda 
Bodiroza. På torget placerades en gravsten med siffran 22 och runtom 
22 st gravljus vilket är antalet kvinnor som under 2018 mördats av en 
man som de var eller hade varit i en relation med. Manifestationen 
samlade över 200 personer som tog del av musik, texter och samtalade 
över en kopp glögg och pepparkakor. Ett välbesökt arrangemang från 
allmänheten och ett stort aktivt deltagande från jourkvinnor skapade 
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en värdefull spridning av den kunskap Kvinnojouren förskansat sig 
genom åren. Evenemanget livesändes på Motala Kvinnojours 
Facebook. 

Sociala medier  
Motala Kvinnojour finns på Facebook och Instagram vilka jouren 
ämnar uppdatera regelbundet. Kvinnojourens närvaro i sociala medier 
är central både utifrån att delta i samt bilda opinion, men även för att 
sprida vetskapen om Kvinnojourens existens till kvinnor utsatta för 
våld som kan behöva Kvinnojourens stöd.  
Intresset för jourens Facebook-konto har vuxit under 2019. 
Jourkvinnor har gjort 150 inlägg vilka har nåtts av totalt 106 829 
personer. På Kvinnojourens Instagramkonto har jourkvinnor gjort 
totalt 80 inlägg. De privata meddelandefunktionerna på Facebook och 
Instagram används både av personer som vill skänka saker till jouren, 
kvinnor som vill ha stöd samt kvinnor som vill bli ideella jourkvinnor. 

Media     
Kontakter med media är en viktig del i jourens opinionsbildande 
arbete. Under 2019 medverkade och omnämns Kvinnojouren vid drygt 
25 tillfällen i Motala & Vadstena Tidning, Corren, Östgötatidningen, 
SR P4, podcasten Bilda kedjor samt på mediernas nätbilagor. 
Artiklarna har i huvudsak handlat om nytt ordförandeskap och styrelse 
inom jouren, Rättslösa tysta manifestationer, Socialnämndens beslut 
om minskade bidrag till Kvinnojouren inför nytt IOP-avtal 2020 samt 
olika evenemang som jouren arrangerat. 

Debattartiklar   
Debattartiklar och uttalande har publicerats i Motala & Vadstena 
Tidning, Östgötatidningen och Corren på jourens initiativ. Teman har 
varit “En nödvändig sanning” av Tina Olby, “Utan bidrag överlever 
kvinnojouren ett halvår” av Elin Lindsmyr och Josephine Diffner, 
“Kvinnojouren hjälper kvinnor att gå vidare” av Tina Olby. Utöver 
detta publicerade även Östgötatidningen det uttalande som 
Kvinnojouren gjorde i samband med att kommunstyrelsens 
ordförande i Motala häktades för grov kvinnofridskränkning och 
våldtäkt.  

Radio  
Radiointervju har förekommit vid 1 tillfälle. Maria Dahl Karlgren 
intervjuades gällande att kommuner i allt större utsträckning väljer att 



12 13

13

en värdefull spridning av den kunskap Kvinnojouren förskansat sig 
genom åren. Evenemanget livesändes på Motala Kvinnojours 
Facebook. 

Sociala medier  
Motala Kvinnojour finns på Facebook och Instagram vilka jouren 
ämnar uppdatera regelbundet. Kvinnojourens närvaro i sociala medier 
är central både utifrån att delta i samt bilda opinion, men även för att 
sprida vetskapen om Kvinnojourens existens till kvinnor utsatta för 
våld som kan behöva Kvinnojourens stöd.  
Intresset för jourens Facebook-konto har vuxit under 2019. 
Jourkvinnor har gjort 150 inlägg vilka har nåtts av totalt 106 829 
personer. På Kvinnojourens Instagramkonto har jourkvinnor gjort 
totalt 80 inlägg. De privata meddelandefunktionerna på Facebook och 
Instagram används både av personer som vill skänka saker till jouren, 
kvinnor som vill ha stöd samt kvinnor som vill bli ideella jourkvinnor. 

Media     
Kontakter med media är en viktig del i jourens opinionsbildande 
arbete. Under 2019 medverkade och omnämns Kvinnojouren vid drygt 
25 tillfällen i Motala & Vadstena Tidning, Corren, Östgötatidningen, 
SR P4, podcasten Bilda kedjor samt på mediernas nätbilagor. 
Artiklarna har i huvudsak handlat om nytt ordförandeskap och styrelse 
inom jouren, Rättslösa tysta manifestationer, Socialnämndens beslut 
om minskade bidrag till Kvinnojouren inför nytt IOP-avtal 2020 samt 
olika evenemang som jouren arrangerat. 

Debattartiklar   
Debattartiklar och uttalande har publicerats i Motala & Vadstena 
Tidning, Östgötatidningen och Corren på jourens initiativ. Teman har 
varit “En nödvändig sanning” av Tina Olby, “Utan bidrag överlever 
kvinnojouren ett halvår” av Elin Lindsmyr och Josephine Diffner, 
“Kvinnojouren hjälper kvinnor att gå vidare” av Tina Olby. Utöver 
detta publicerade även Östgötatidningen det uttalande som 
Kvinnojouren gjorde i samband med att kommunstyrelsens 
ordförande i Motala häktades för grov kvinnofridskränkning och 
våldtäkt.  

Radio  
Radiointervju har förekommit vid 1 tillfälle. Maria Dahl Karlgren 
intervjuades gällande att kommuner i allt större utsträckning väljer att 



14 15

14

placera våldsutsatta kvinnor i privata skyddade boenden och vilka 
konsekvenser detta får för kvinnorna. Elin Lindsmyr intervjuades 
också i podcasten Bilda kedjor om Kvinnojourens kamp för 
ekonomisk överlevnad. 

Informationsmaterial  

Under verksamhetsåret 2018 blev Kvinnojouren beviljade medel från 
Brottsofferfonden för att ta fram nytt informationsmaterial. Materialet 
har under 2019 kommunicerats ut vid jourens föreläsningar, 
samverkansträffar samt till stödsökande kvinnor. Detta i syftet att 
sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor samt för att öka 
medvetenheten om jourens verksamhet och på vis sänka tröskeln för 
våldsutsatta kvinnor att söka stöd hos oss. Under hösten beviljades 
jouren extra medel från Socialstyrelsen. Detta möjliggjorde att vi kunde 
göra en större beställning av vårt informationsmaterial, vilket under 
verksamhetsåret 2020 ska skickas ut till bl.a. verksamheter inom 
Region Östergötland. 

Hemsida 

Kvinnojouren lanserade våren 2019 en ny hemsida. På hemsidan finns 
information till stödsökande kvinnor, yrkesverksamma, kunskap om 
mäns våld mot kvinnor, information om Motala Kvinnojours 
värdegrund, ideologi och verksamhet samt information om vad som 
sker i det opinionsbildande arbetet via Kvinnojourens sociala medier. 
Hemsidan är fortfarande under uppbyggnad och förväntas vara klar 
under verksamhetsåret 2020.  

Studiecirkel  

En studiecirkel startade under 2019 med 8 deltagare. Teman under 
studiecirkeln var bland annat Vad är våld?, Normaliseringsprocessen, 
Förövare och offer, Feminism, Patriarkatet & jag, Samtalsmetodik, Att 
växa upp i våld och Socialtjänstens ansvar samt Barn på jouren med 
mera. Elin Lindsmyr och Helena Fredriksson var ansvariga för 
studiecirkeln som bestod av nio mötestillfällen. 2019 deltog ideella 
jourkvinnor vid flera av studiecirkelträffarna. Detta med flera syften. 
Dels att bidra med sin kunskap och berätta om sitt engagemang i 
jouren. Men också för att göra de ideella jourkvinnorna mer delaktiga i 
föreningen. Samtliga studiecirkeldeltagare erhöll material från Roks 
samt ”Handbok med kvinnojourskunskap och arbetssätt för god 
kvalitet” av Tina Olby. Studiecirkeln bidrog till att 6 nya jourkvinnor 
valdes in som medlemmar till Kvinnojouren. 
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Samverkan    
Kvinnojouren har under året samverkat med ca 30 olika 
samhällsaktörer vid 30 tillfällen. 
Några exempel: Kvinnojouren Ellinor & Tjejjouren Beata, Nätverket 
Motala för jämställdhet, SFI, Integrationsenheten Bryggan, 
Länsstyrelsen, SKR, HR-avdelningen Motala Kommun, Utförare i 
Motala Kommun: MiniMaria, Ungdomshälsan, Anhörigcentrum, 
Barncentrum, Familjeteamet, Vuxencentrum, Samarbetssamtal, Team 
Neuropsykiatri, olika advokatbyråer, Socialnämnden i Motala 
Kommun, Socialtjänsten i Motala och Vadstena kommun, 
Socialförvaltningen Motala Kommun, Råd & Stöd i Vadstena 
kommun, Regional arbetsgrupp VNR,  Polisen, Region Östergötland 
m.fl. 

Samverkan Motala kommun    
Motala Kvinnojour tecknade 2017 nytt IOP-avtal (Idéburet Offentligt 
Partnerskap) med Motala kommun, avtalstiden var treårig och löpte ut 
31 december 2019. I ett IOP-avtal formuleras samverkan mellan en 
idéburen förening och en kommun. Framtagandet av avtal ska ske i 
samråd och dialog parterna emellan, uppföljning ska ske minst två 
gånger per år. Inför avtalets avslut ska en utvärdering ske för att ligga 
till grund för beslut om förlängning.  
Under året 2019 har ett uppföljningsmöte utifrån aktuellt IOP-avtal 
genomförts. Vid mötet närvarade Socialnämndens ordförande, samt 
medarbetare från Socialförvaltningen. Från Kvinnojouren deltog 
styrelserepresentanter, en anställd jourkvinna samt en ideell jourkvinna. 
Båda parter informerade om läget i respektive verksamhet och 
socialförvaltningen beslutades återkomma i september för ett sista 
utvärderingsmöte. Trots påtryckning från Kvinnojouren genomfördes 
inget möte.  
Under hösten 2019 har Kvinnojourens styrelse haft olika strategier för 
att få till stånd ett nytt IOP-avtal med Motala kommun, dels genom 
skrivelser, dialogmöte och hearing.  
Kvinnojourens IOP-avtal var på dagordningen för Socialnämnden vid 
fler tillfällen och vid Socialnämndens möte i oktober beslutade en 
oenig nämnd att endast bevilja Kvinnojouren 100 000 kr under 2020, 
en sänkning både i verksamhetsmedel och avtalslängd. Det föranledde 
att Kvinnojourens styrelse formulerade en ansökan till 
Kommunstyrelsen om resterande verksamhetsmedel på 500 000 kr 
under åren 2020–2022.  
I november skickade Socialförvaltningen ett förslag till IOP-avtal 
utifrån den tänkta summan om 100 000 kronor, i avtalsförslaget var 
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större delen av jourens verksamhet struken vilket styrelsen ansåg 
problematiskt. I december månad inbjöds representanter ur styrelsen 
till möte på Socialförvaltningen med syfte att diskutera det förslaget till 
IOP-avtal som förvaltningen tagit fram. Mötet avslutades med att 
Kvinnojourens fick i uppdrag att återkomma med ett nytt förslag på 
IOP-avtal. Förslag till IOP-avtal skickades några dagar senare till 
samtliga ledamöter, ersättare, kommundirektör och tjänstepersoner, 
dock utan återkoppling.   
Kommunstyrelsen beslutade senare vid möte i december att ansökan 
från Kvinnojouren skulle överlämnas till Socialnämnden för nytt 
beslut. I det fall Socialnämnden beslutade om utökat bidrag till 
Kvinnojouren så uttryckte Kommunstyrelsen möjlighet att tillskjuta 
medel för 2020. 
Under första kvartalet 2020 finns fortfarande inget IOP-avtal 
formulerat mellan Motala kommun och Motala kvinnojour. 

Socialtjänsten, Motala Kommun  
Individuell samverkan mellan anställda jourkvinnor och handläggare på 
Socialtjänsten i Motala sker löpande. 

Regional arbetsgrupp VNR 
Utifrån att anställda jourkvinnor upplevde ett behov av samverkan i 
länet så blev vi tipsade om en regional samverkansgrupp där Mikael 
Nilsson på Råd & stöd i Linköping är sammankallande. Gruppen 
träffas två gånger per termin och syftar till kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte mellan deltagarna som i sina yrkesroller möter vuxna 
som utsatts för våld i en nära relation, barn som upplever/utsätts för 
våld samt våldsutövare. I gruppen deltar representanter från bl.a. 
Polisen, Region Östergötland, Linköpings Stadsmission, Kommuner i 
Östergötland, Brottsofferjouren Linköping och Kvinnojouren Ellinor. 

Samverkansgrupp utförare, Motala Kommun  
Genom den regionala arbetsgruppen blev Kvinnojouren 
sammanlänkad med en lokal samverkansgrupp i Motala Kommun 
vilken består av representanter från verksamheter på socialtjänstens 
utförarsida, t.ex. Vuxencentrum, Barncentrum, Anhörigcentrum, 
Familjeteamet, MiniMaria och Ungdomshälsan. Gruppen syftar bl.a. till 
att identifiera utvecklingsbehov inom området våld i nära relation, nå 
en förbättrad samverkan samt att höja kunskapsnivån hos de 
representerade verksamheterna. Gruppen träffas ett tillfälle i månaden 
och jouren blev en del av gruppen under vårterminen 2019.  
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Motala för jämställdhet 
“Motala för jämställdhet” är ett nätverk bestående av kommunala och 
ideella aktörer som arbetar tillsammans för att sprida information och 
kunskap om jämställdhet. I nätverket medverkar bl.a. IKF, Motala 
Bibliotek, Sisu, IKFF, Integrationsenheten Bryggan, RFSL och 
Bostadsstiftelsen Platen. Initiativtagare till “Motala för jämställdhet” är 
Lara Kheiroujan från Integrationsenheten. Nätverket syftar till att 
under veckan runt 8 mars - internationella kvinnodagen på olika sätt 
uppmärksamma det som är bra men också det som behöver förbättras 
i jämställdhetsarbetet. Veckan har med tiden kommit att kallas för 
“jämställdhetsveckan” och inleddes 2019 med en jämställdhetsdebatt 
där lokala politiker från samtliga partier i kommunfullmäktige 
medverkade. Inför jämställdhetsveckan 2019 deltog jouren i flera 
planeringsmöten, och bidrog sedan bl.a. med föreläsningar om mäns 
våld mot kvinnor på t.ex. IKF (internationella kvinnoföreningen) och 
Platengymnasiet. 
Under våren 2019 inleddes också planeringen inför 
jämställdhetsveckan 2020. Planeringsmöten har sedan skett 
kontinuerligt under hela verksamhetsåret och jouren har funnits 
representerad på samtliga.   

Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata 
Anställda jourkvinnor på Kvinnojouren Ellinor & Tjejjouren Beata och 
Motala Kvinnojour har planerade samverkansträffar 2 tillfällen per 
termin. Mötena är mycket uppskattade och ger stöd och 
erfarenhetsutbyte om jourernas verksamheter vilket även sker löpande 
under året genom telefon- och mailkontakt. Utöver detta har jourerna 
också gemensamt deltagit i MR-dagarna, samt haft ett gemensamt 
handledningstillfälle om barn som upplever våld och även genomfört 
två utbildningsdagar i ACT tillsammans.  

Vadstena kommun  
Vid ett tillfälle under verksamhetsåret 2019 träffade anställda 
jourkvinnor representanter från Socialtjänsten, Råd & stöd 
familjemottagningen samt beroendemottagningen i Vadstena kommun. 
Utöver detta sker enskild samverkan även mellan jourkvinnor och 
handläggare/utförare.  
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Länsstyrelsen Östergötland och SKR (Sveriges Kommuner och 
Regioner) 
Utvecklingsledare på Länsstyrelsen Östergötland och SKR bjöd under 
våren in till dialogmöte då de skulle göra en kommunturné för att ta 
fram en regional lägesbild över området mäns våld mot kvinnor. Den 
syftade till en kartläggning av insatsers omfattning och tillgänglighet, 
samverkan mellan aktörer och hur ett förebyggande arbete sker. Detta 
var ett steg i arbetet med genomförande och uppföljning av den 
nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot 
kvinnor 2017–2026. Jouren var inbjuden tillsammans med andra ideella 
organisationer som t.ex. Kvinnojouren Ellinor & Tjejjouren Beata, 
Novahuset och Brottsofferjouren Linköping. Anställda jourkvinnor 
deltog och delgav mötet jourens kunskap och erfarenheter. Jouren 
medverkade även då kommunturnén besökte Motala Kommun. 

HR-avdelningen Motala Kommun 
Under våren bjöd HR-avdelningen i Motala Kommun in jouren för att 
diskutera en eventuell föreläsning om mäns våld mot kvinnor i nära 
relationer för chefer inom kommunen. Föreläsningen genomfördes 
under hösten. 

SFI-AF-Integrationsenheten, Motala   
Under verksamhetsåret 2019 har samarbetet mellan 
Arbetsförmedlingen, SFI, Integrationsenheten Bryggan och jouren 
fortlöpt. Detta resulterade i att jouren höll i utbildningsdagar för elever 
på SFI i Motala samt för personal på Arbetsförmedlingen i Motala.  
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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 
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 
samverkanspartners. 
Vidare är det viktigt att officiellt påvisa omfattningen av mäns våld mot 
kvinnor och barn för att samhället ska kunna sätta in rätt åtgärder. 
 
Under 2019 sökte totalt 107 kvinnor med sammanlagt 133 barn stöd 
på jouren.  
3220 enskilda stödåtgärder utfördes. 
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   72 
Telefonsamtal, mail, sms   1995 
Möten för stödsamtal   335 
Medföljning till myndighet el. dyl.  41 
Totalt antal stödinsatser   2371     

Statistik över stödsökande kvinnor, Vadstena kommun   
Stödsökande kvinnor   7 
Telefonsamtal, mail, sms   231 
Möten för stödsamtal   28 
Medföljning till myndighet el. dyl.  0 
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Totalt antal stödinsatser   259 

Statistik över stödsökande kvinnor, övriga kommuner   
Stödsökande kvinnor    28 
Telefonsamtal, mail, sms   478 
Möten för stödsamtal   95 
Medföljning till myndighet el. dyl.   17 
Totalt antal stödåtgärder   590  
 

Skyddat boende 
Under verksamhetsåret 2019 har Kvinnojouren fortsatt sett en 
avsevärd minskning i antalet boendeförfrågningar, genom Roks har 
Kvinnojouren förstått att detta är någonting många Kvinnojourer runt 
om i landet vittnar om. Kvinnojouren kan även se en förändring i de 
boendeförfrågningar som inkommer, det ställs till exempel högre krav 
på bemanning och säkerhetsanordningar. Utan att säkert kunna fastslå 
anledningen till denna förändring så är det mycket som talar för att 
handläggare nu ställer krav utifrån betänkandet ”Ett fönster av 
möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende” 
som regeringen utkom med 2017. Viktigt att framhålla är att 
Kvinnojouren självklart ställer sig positiv till att säkerställa barns 
rättigheter i skyddade boenden. Samtidigt ser också Kvinnojouren, 
utifrån aktuellt betänkande, en stor risk för att kvantitet går före 
kvalitet. Risken är att Kvinnojourer runt om i landet inte längre 
kommer att ha möjlighet att tillhandahålla skyddat boende, utifrån att 
jourer inte har de ekonomiska resurserna för att ha, till exempel, 
dygnet runt personal. Kvinnojouren ser med oro på denna utveckling 
då säkerhetsanordningar och tillgång till personal riskerar att 
konkurrera med kunskap om våldet och dess mekanismer, med andra 
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Statistik  
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Statistik över stödsökande kvinnor, Motala kommun  
Stödsökande kvinnor   72 
Telefonsamtal, mail, sms   1995 
Möten för stödsamtal   335 
Medföljning till myndighet el. dyl.  41 
Totalt antal stödinsatser   2371     

Statistik över stödsökande kvinnor, Vadstena kommun   
Stödsökande kvinnor   7 
Telefonsamtal, mail, sms   231 
Möten för stödsamtal   28 
Medföljning till myndighet el. dyl.  0 
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KVALITETSSÄKRING OCH 
VERKSAMHETSUTVECKLING 

Organisationsutveckling  

Styrelsen, som 2019 hade en ny sammansättning, har under året 
tillsammans med anställda jourkvinnor arbetat vidare och utvecklat 
jourens organisation. Styrelsen anser det viktigt med kvalitetssäkring 
och ett hållbarhetsperspektiv för att säkerställa jourens fortsatta 
utveckling. 

Rutinkort  

Rutinkort är en del av jourens kvalitetssäkringsarbete. Rutinkort finns 
avseende olika uppdrag och rutiner som verksamheten omfattar, till 
exempel styrelsearbetet, ansökan och redovisning av bidrag, 
pressmeddelande, kvällsjour, sociala medier, orosanmälan och 
stödsamtal. Syftet är att jourens verksamhet skall drivas på ett enhetligt 
och kvalitetssäkert sätt samt utgöra stöd för styrelse, medlemmar och 
anställda jourkvinnor. Målet är att främst styrelsen och anställda 
jourkvinnor skall ha kännedom om rutinkortens innehåll. Rutinkorten 
skall revideras löpande varje år. Drygt femtio rutinkort är framtagna 
och arbetet fortsätter under verksamhetsåret 2020.  

Personalmöten och medarbetarsamtal  

Personalmöten har genomförts regelbundet avseende jourens 
verksamhet. Personalansvarig, kassör Birgitta Blohm, har träffat 
anställda jourkvinnor för personalmöten, lönesamtal samt 
medarbetarsamtal. Under hösten har Maria Dahl Karlgren delat 
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• Roks arrangerade helg med grundutbildning, 1 anställd och en ideell 
jourkvinna deltog. 

• Motala Kvinnojour anordnade helgutbildning där 14 jourkvinnor 
deltog. 

Motala Kvinnojours helgutbildning 
Jouren arrangerade 26–27 april en helgutbildning för Kvinnojourens 
medlemmar på Tåkerns vandrarhem. Carin Holmberg, forskare och 
författare, var inbjuden att föreläsa men lämnade återbud i mars av 
personliga skäl. Malin von Wachtenfeldt, Kvinnojourens modder, blev 
då tillfrågad som föreläsare men ställde in veckan innan utbildningen. 
Programmet för utbildningshelgen behövde utifrån rådande läge 
omformuleras och ansvarig jourkvinna var My Dahl med assistans av 
jourkvinna Birgitta Blohm. Helgen ägnades åt hur porrindustrin kapar 
vår sexualitet och inleddes på fredagen med filmen Pornland, med 
efterföljande gruppdiskussioner och värderingsövningar. Efter 
middagen höll My Dahl en gruppaktivitet med feministiskt innehåll, 
bland annat charader och goda skratt. 
Lördagens program innehöll att jämföra delar från en romantisk film, 
porrfilm och verkligheten för att synliggöra de normer och 
föreställningar samhället ger oss när vi skapar vår sexualitet. 
Eftermiddagen bjöd på en reflektionspromenad för att ytterligare 
fördjupa oss i helgens ämne och som avslut för helgutbildningen 
genomfördes värderingsövningar där reflektion och dialog kring de 
egna, Kvinnojourens och samhällets värderingar kring dessa frågor var 
fokus. 
14 jourkvinnor deltog under hela eller delar av medlemshelgen. 
Vid utvärderingen framkom att majoriteten av deltagarna upplevde att 
det var ett bra upplägg och givande innehåll trots att tilltänkta 
föreläsare uteblev. 

ACT – Acceptance and Commitment Therapy  
Utifrån att anställda jourkvinnor efterfrågat vidareutbildning i 
samtalsmetoder initierade Kvinnojouren under verksamhetsåret 2018 
en utbildningsdag i ACT - Acceptance and Commitment Therapy. 
Detta fortlöpte sedan med två utbildningsdagar under 2019. Dagarna 
skräddarsyddes efter Kvinnojourens verksamhet och utifrån att 
effektivisera utbildningen och dess kostnad tillfrågade Motala 
Kvinnojour även om anställda vid Kvinnojouren Ellinor och 
Tjejjouren Beata ville delta. Utbildningen arrangerades av 
Psykologpartners och Marie Blom, leg. psykolog tillika jourens 
handledare, höll i utbildningsdagarna.  
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personalansvar med Birgitta Blohm och således deltagit under 
personalmöten. Vid personalmöten har även ordförande Sandra 
Kindström medverkat, vid Sandras sjukskrivning har vice ordförande 
Josephine Diffner tagit över uppdraget. 

Handledning   

Kvinnojourens anställda jourkvinnor har genomgått regelbunden 
handledning 1 gång/mån av Marie Blom på Psykologpartners i 
Linköping. Handledningen är ett viktigt forum för anställda att få 
verktyg & stöd i hur de kan fortsätta stötta kvinnor som söker stöd 
från jouren, samt en del i arbetsgivaransvaret för att skapa hållbarhet 
på arbetsplatsen. Att arbeta med människor i kris kan skapa sekundär 
traumatisering.  

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 12 utbildningstillfällen har drygt 50 jourkvinnor deltagit. 
Jourkvinnor har deltagit vid flera utbildningstillfällen. 
 
• Länsstyrelsen arrangerade föreläsning om “Våld mot äldre kvinnor 

och personer med särskild sårbarhet”, 1 jourkvinna deltog. 
• Länsstyrelsen arrangerade föreläsning “Från anmälan till dom”, 1 

jourkvinna deltog.  
• Motala bibliotek anordnade föreläsning om rösträtt, 1 jourkvinna 

deltog. 
• Roks årsmöte arrangerade föreläsning med Maria Sveland, anställda 

jourkvinnor deltog. 
• Anställda har vid två tillfällen deltagit i ACT-utbildning anordnat av 

Psykologpartners. 
• Länsstyrelsen arrangerade ett 2-dagars seminarium om “Våld i 

ungas parrelationer”, 1 anställd jourkvinna deltog.  
• Roks firade 35 år och anordnade en pepp- och ideologihelg, 7 

jourkvinnor deltog. 
• Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata tillsammans med 

Novahuset anordnade föreläsning om “Ungas utsatthet på nätet”, 1 
anställd samt 1 ideell jourkvinna deltog. 

• Opinionsgruppen anordnade föreläsning med Simon Häggström 
och Jenny Westerstrand om “Prostitution vår tids 
människohandel?”, 20 ideella och två anställda jourkvinnor deltog. 
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Riksorganisationen för Kvinnojourer och Tjejjourer i Sverige, 
Roks    
Under verksamhetsåret 2018–2019 arbetade jourkvinna Tina Olby i 
Roks valberedning. Vid Roks årsmöte 2019 representerade Helena 
Fredriksson och Elin Lindsmyr Motala Kvinnojour. Under årsmötet 
2019 valdes jourkvinna Elin Lindsmyr in som styrelseledamot i Roks 
styrelse. Elin Lindsmyrs arbete i Roks innebär två heldags 
styrelsemöten månatligen och övrigt arbete som sker löpande i 
projektform. Under året har jourkvinna Elin Lindsmyr och 
Kvinnojouren, utöver vid medlemsmöten och andra jouraktiviteter, 
haft regelbunden kontakt via telefon och mail för att främja kontakten 
mellan Roks och Motala Kvinnojour. Utöver detta har även Roks 
ordförande Jenny Westerstrand besökt Kvinnojouren i samband med 
deltagande i panelsamtal. Vid tillfället inbjöds Jenny Westerstrand även 
att ta del av Kvinnojourens verksamhet och spenderade ett dygn i 
Motala. Under ankomstkvällen anordnade jouren middag tillsammans 
med styrelse och anställda och samtalen löpte mellan upphandlingar av 
skyddat boende, IOP-avtal och utveckling av jourrörelsen. 
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EKONOMI 

Kommunala bidrag 

• IOP-avtal med Motala kommun, socialnämnden 250 000 kr och 
kommunstyrelsen 350 000 kr  

• Vadstena kommun 60 000 kr  

Socialstyrelsen - statsbidrag   

Medel från Socialstyrelsen som jouren sökt beviljades med 600 000 kr 
samt 284 969 kr. Medlen är riktade och har främst bidragit till jourens 
starka utveckling inom kärnverksamheten, stödet till kvinnor och barn. 

Roks  

Kvinnojouren erhöll 16 000 kr från Aurorafonden som ska gå till 
kvinnor och barn med särskilda behov. 

Penninggåvor  

Penninggåvor som inkommer till jouren går oavkortat till vår kvinno 
och barnverksamhet och möjliggör bla en årlig resa till Astrid 
Lindgrens Värld. 
Motala Kvinnojour tackar för de skänkta medlen 2019 och vill rikta ett 
särskilt tack till K-Entreprenad Motala som i sitt arbete med 
jämställdhet valde att skänka pengar till jouren med uppmaningen att 
andra företag och privatpersoner skulle ta rygg.  
 
Företag som skänkt pengar under 2019 är: 
 
• Borensbergs pastorat 
• Bettina Johansson 
• Örberga kyrkliga förening 
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• Östergötlands barn 
• K-Entreprenad 
• Vadstena pastorat 
• Colorama 
• Godegårds kyrkliga syförening 
• Folkströms kyrkliga syförening 
• Mallboden 
• Motala Rotary von Platen 
• Lions Club Vadstena 
• Hogstads syförening 
• Västra Ny Kyrkliga Syförening 
• Sparbanksstiftelsen Alfa 
• Motala församling 
• Ekonomibyrån Motala Vadstena 
• Bofab Conveyor AB 
• Motala Församling 
• Länsförsäkringar Östgöta 
• Privatpersoner 

Övriga gåvor     

Till jul skänkte Lundstedts rör 13 stycken presentkort vilka jouren kan 
dela ut till stödsökande kvinnor vid behov.  
 
Ica Nära Tjällmo har skänkt bullar och leksaker till ett par av barn- och 
kvinnogruppens kvällsträffar för Kvinnojourens stödsökande kvinnor 
och barn. 
 
Privatpersoner har bl.a. skänkt kläder, skor, möbler, cyklar, barnsaker. 
Skänkt material har uppskattats och kommit stödsökande kvinnor och 
barn till godo.  

Jourens julgåva till stödsökande kvinnor och barn 

Jourens erfarenhet är att julen är en ekonomiskt utsatt tid för 
stödsökande kvinnor och deras barn. Utifrån detta initierade anställda 
jourkvinnor att jouren skulle köpa in presentkort på ICA Maxi till våra 
stödsökande, vilket styrelsen också beslutade att göra. Presentkorten 
bestod av ett grundbelopp och om kvinnan hade barn tillkom då en 
summa för varje barn. Detta var möjligt att genomföra tack vare de 
ekonomiska gåvor jouren mottagit under verksamhetsåret 2019. 
 



24 25

25

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EKONOMI 
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SLUTORD   

2019 har varit förändringens år i Motala Kvinnojour. Vid årsmötet i 
mars skedde ett skifte av ordförande och vi tackade av Tina Olby som 
i 27 år stått längst fram och kämpat för jourens överlevnad och 
kvinnors, tjejers och barns rätt till ett liv fritt från mäns våld och 
förtryck. Sandra Kindström tog över ordförandeposten och den nya 
styrelsen med sex aktiva jourkvinnor började forma sitt sätt att arbeta.  
Förändringsprocesser tar tid och kräver engagemang, 2019 har 
dessutom kantats av sjukskrivningar och diverse problemlösning, men 
styrelsen står enad och känner en gemenskap som kommer ur ett starkt 
systerskap.  
Något som varit avgörande för jourens goda arbete 2019 är våra 
kompetenta anställda jourkvinnor Helena Fredriksson, Elin Lindsmyr 
och Angelika Petersson som dagligen möter och stöttar kvinnor i 
våldsutsatthet och också sprider kunskap om mäns våld mot kvinnor, 
tjejer och barn genom föreläsningar och studiecirklar. Vi ser också det 
engagemang som visas i ideella krafter, genom opinionsbildning och 
verksamhet för stödsökande kvinnor och deras barn, som en 
grundpelare för jourens verksamhet, utan alla er fantastiska 
jourkvinnor skulle Motala Kvinnojour inte finnas.  
Motala Kvinnojour har under 2019 deltagit i flertalet utåtriktade 
evenemang och aktioner och spridit kunskap, att vara röstbärare för 
alla de kvinnor, tjejer och barn som misshandlas, våldtas och mördas 
utav män är en del av vår kamp. Vi ser vikten av att det ideella 
engagemanget i Kvinnojouren ger ringar på vattnet i övriga livet och 
framförallt arbetslivet. Vilken viktig kunskap vi jourkvinnor bär med 
oss ut i samhället! 
Det är fantastiskt att vara en del av detta sammanhang av kvinnor som 
i systerskap kämpar för ett samhälle fritt från mäns våld och förtryck. 
Vi ser fram emot ett 2020 där Motala Kvinnojour fortsätter levla upp.  
 
Styrelsen genom Josephine Diffner 
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Tel: 0141-512 00
Poppelgränd 2 · 591 35 Motala

E-post: motalakvinnojour@roks.se · www.motalakvinnojour.se

@motalakvinnojour facebook.com/motalakvinnojour/

Swish: 123 0298117 Bankgiro: 439-6107 Org.nr: 824000-9178


