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Inledande ord från ordförande
Verksamhetsberättelsen 2019 avslutades med meningen “Vi ser fram emot 
ett 2020 där Motala Kvinnojour fortsätter levla upp”, lite visste vi då vad 
2020 hade i sitt sköte. Men med facit i hand kan vi se att våra avslutande 
ord 2019 blev verklighet. Trots ett år som inte liknat något annat, där en 
pandemi haft sitt grepp om världen har Kvinnojouren stått stadigt. 2020 är 
ett år som än tydligare visat på kvinnors, tjejers och barns utsatthet för 
mäns våld. Pandemin har på flera sätt medfört ytterligare begränsningar för 
kvinnor, tjejer och barn då de varit än mer ålagda att vistas hemma med sin 
förövare. Kvinnojouren har på ett kvalitetssäkert sätt mött upp det behov 
som visats och aktivt arbetat för att nå ut till kvinnor, tjejer och barn i 
isolering.  

I texten som följer får ni ta del av Kvinnojourens arbete under 2020 - 
pandemins år.  
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Verksamhetsberättelse 2020 
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 om 
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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ORGANISATION 

Motala Kvinnojours uppbyggnad 
Motala Kvinnojours verksamhet bygger på ideella jourkvinnor, 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 2020 bestått av sex jourkvinnor från föreningen.  

Josephine Diffner                       ordförande 

Maria Dahl Karlgren   vice ordförande 

Birgitta Blohm                             kassör 

Siw Sager Abrahamsson              ledamot 

My Dahl                                      ledamot 

Elin Lindsmyr    ledamot

Firmatecknare

Birgitta Blohm och Josephine Diffner 

Personalansvar

Birgitta Blohm, Maria Dahl Karlgren och Josephine Diffner
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Medieansvar

Maria Dahl Karlgren 

Kontaktperson för aktivitetsgrupper

Siw Sager Abrahamsson- Barn- och Kvinnogruppen 

Elin Lindsmyr- Chattgruppen 

Maria Dahl Karlgren- Opinionsgruppen 

Valberedning
Anneli Edman 

Sanna Andersson  

Margita Beganovic  

Revisor
Henrik Brandt, auktoriserad revisor, Ernst & Young

Anställning
Helena Fredriksson, tillsvidareanställd, 100 %

Elin Lindsmyr, tjänstledig, uppsägning 2020-02-16.  

Angelika Petersson, vikariat för Elin Lindsmyr.  
Tillsvidareanställd 100 % from 2020-02-17. 

Styrelsemedlemmar har även erhållit ersättning för särskilda uppdrag 
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Medlemmar 
Kvinnojourens medlemsantal uppgick år 2020 till 38 medlemmar. Under 
2019 beslutade styrelsen att alla medlemmar ska ha tillhörighet till en av 
Kvinnojourens aktivitetsgrupper, Barn- och Kvinnogruppen eller 
Opinionsgruppen. Under 2020 tillkom ytterligare två aktivitetsgrupper, 
Chattgruppen samt Tjejjouren Hilda.  
Vid årsmötet 2020 framlade styrelsen en proposition om att alla medlemmar 
samt anställda jourkvinnor inom Kvinnojouren ska lämna utdrag ur 
belastningsregistret för arbete med barn i annan verksamhet än skola och 
barnomsorg. Propositionen röstades igenom under årsmötet och vid 
medlemsmöte i april månad. Årsskiftet 2020-2021 hade alla aktiva 
medlemmar i Kvinnojouren inkommit med utdrag ur belastningsregistret. 

Faciliteter
Motala Kvinnojour har en jourexpedition och möteslokal på Poppelgränd 2 
i Motala, samt förfogar över ett skyddat boende. Det skyddade boendet är 
en möblerad lägenhet om 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 också kan läsas 
digitalt. 
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VERKSAMHET

Att bedriva verksamhet under en pandemi 
På många sätt har verksamhetsåret 2020 varit annorlunda, både internt och 
externt har Kvinnojouren anpassat verksamheten efter rådande pandemi. I 
ett tidigt skede tog styrelsen beslut att vår stödverksamhet var av samma 
karaktär som en vårdkontakt och därför i största möjliga utsträckning 
skulle erbjudas stödsökande kvinnor, tjejer och barn. En av de 
anpassningar som skapades för att kunna erbjuda ett fullgott stöd var ökade 
kontaktytor och möjlighet till stödsamtal både via telefon och digitalt.  
Även den interna kommunikationen har drivits genom digitala kanaler, 
detta har varit en utmaning men således också något som skapat bättre 
tillgänglighet mellan styrelse och anställda, styrelse/anställda och ideella 
jourkvinnor, samt inom styrelsen. Utifrån att vara en förening som bärs av 
ideella krafter är den ideella verksamheten dock den del där vi sett störst 
påverkan av pandemin. All verksamhet utanför kontorstider för 
stödsökande kvinnor, tjejer och barn har varit inställd och tillfällen där 
jourkvinnor kunnat möta varandra har varit få. Statistiken visar även att vi 
kunnat ta del av färre utbildningar/föreläsningar, kunnat erbjuda färre 
utbildningar/föreläsningar och opinionsbildningen har tagit nya uttryck där 
digitala kanaler varit fokus. Vi väljer ändå att se digitaliseringen av 
Kvinnojouren som mer än en anpassning, det är en verksamhetsutveckling 
att kunna nyttja även efter pandemins grepp.  

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 aktivitetsträffar för stödsökande kvinnor och deras barn, 
medlemsmöten, styrelsemöten, personalmöten, studiecirklar, öppet hus samt 
studiebesök. 
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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 tvåårigt IOP-avtal med start 2020 och med 
Vadstena kommun är det tecknat ett föreningsavtal. Utöver kvinnor från 
våra avtalskommuner, 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. Under 2020 har vi också sett ett ökat antal stödsökande 
kvinnor från Mjölby kommun vilket är något som statistikförts för att kunna 
upprätta en kontakt med kommunen.  

Styrelsens arbete 
Vid årsmötet 2020 valde Sandra Kindström att avgå som ordförande, som 
ny ordförande valdes Josephine Diffner på fyllnadsval om ett år. Elin 
Lindsmyr valdes in som ny ledamot på två år. Styrelsen framlade även en 
proposition om att styrelsen skulle kompletteras med en post som vice 
ordförande, propositionen röstades igenom och Maria Dahl Karlgren blev 
vald till Kvinnojourens vice ordförande. Verksamhetsåret 2020 har styrelsen 
fortsatt arbeta med rollfördelning och systematiskt kvalitetsarbete. 
Styrelsens målsättning är att fördela uppdrag så att varje ledamot har ett eller 
fler ansvarsområden och har mandat att vid behov fatta snabba beslut. 

Styrelsens uppgift är att ansvara för föreningens ekonomi, personal och 
administration samt att leda och utveckla verksamheten tillsammans med 
anställda jourkvinnor och medlemmar. Under verksamhetsårets första 
kvartal låg styrelsens fokus på att formulera ett nytt IOP-avtal med Motala 
kommun då avtalsperioden för föregående avtal utgick december 2019. I 
juni 2020 skrev ordförande under det nya avtalet som formulerats i 
samstämmighet med kommunen. Styrelsen har haft 10 protokollförda 
möten, vid styrelsemöten deltar även anställda jourkvinnor och presenterar 
en rapport om hur arbetet fortlöpt under gångna månaden.  I oktober månad 
genomfördes även två arbetsdagar tillsammans med anställda jourkvinnor, 
innehåll under dagarna var fortsatt arbete med rutinkort och 
verksamhetsplanering. Utöver styrelsemöten har flertalet möten genomförts 
med olika innehåll. 
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Medlemsmöten 
Under 2020 har 9 protokollförda medlemsmöten genomförts inklusive 
årsmötet, med ett totalt närvaro på 126 jourkvinnor. De flesta möten har 
genomförts digitalt pga den rådande pandemin vilket under 
förutsättningarna fungerat bra. Årsmötet som hölls i slutet av mars var den 
första digitala prövningen och genomfördes via livesändning på YouTube. 
Som avslutning inför sommaren och uppstart på hösten hölls medlemsmöte 
i trädgården på café Mallboden där även god mat och underhållning erbjöds. 
Årets sista medlemsmöte i december var ett julavslutningsmöte över zoom, 
inför mötet hade styrelsen levererat en julpåse med förtäring och pyssel till 
varje deltagande kvinna. Även om formen på årets medlemsmöten varit 
annorlunda så har strukturen fortsatt. Varje medlemsmöte inleds med en 
feministisk runda och anställda jourkvinnor avger alltid en rapport om läget 
på jouren. 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. Medlemsmötena 2020 har utvecklats ytterligare genom att de 
olika aktivitetsgrupperna, med syfte att ansvara och stötta upp olika 
verksamhetsområden såsom barn och kvinnoverksamhet, opinionsbildning, 
tjejjour och chatt, även de har avlagt en rapport om nuläget.           

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 under 2020 utökat  kontaktvägar för 
stödsökande kvinnor, detta för att möta upp och underlätta att ta kontakt 
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under pandemin. En sms-telefon har köpts in och under hösten har 
Kvinnojouren också startat upp chatt via jourchatten.com. Kvinnojouren har 
erbjudit stödsamtal digitalt, mestadels har verktyget Zoom används. 
Kvinnojouren har således haft en god tillgänglighet med kontaktvägar 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, allt inom ramen för vår verksamhet. 

Det är oftast kvinnan själv som tar kontakt med jouren därefter är det 
anhörig/vän, socialtjänst, arbetsgivare, sjukvård och polis. 

Gruppsamtal 

Under året har Kvinnojouren fortsatt 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 
erhålla verktyg för att leva ett liv utan våld. Samtalsgruppen leddes av de 
anställda jourkvinnorna Angelika Petersson och Helena Fredriksson och 
varade under två och en halv timme, en gång i veckan. Samtalsgruppen 
följer ett strukturerat upplägg. Samtalen 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. 

Depression, ångest, stress och värk är vanliga konsekvenser av att vara eller 
ha varit utsatt för våld. Likaså att inte ha tillgång till sig själv eller sin kropp. 
Utifrån det så föreslog de anställda jourkvinnorna att utveckla 2020:s 
samtalsgrupp med tre tillfällen. Då med syftet att med yoga hitta strategier 
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för återhämtning genom att arbeta med bl.a. andningsövningar, 
kroppsmedvetenhet, acceptans och självomhändertagande i ett tryggt 
sammanhang. I detta behövdes särskild kompetens inom yoga vilket gjorde 
att Natalie Andersson på Move In Harmony kontaktades. Hon hade därefter 
en viktig roll då hon var delaktig i både planering och genomförande av de 
tillkomna träffarna. Formen för samtalsgruppen var densamma då kunskap 
och samtal varvades med praktiska övningar. 

Gruppdeltagarna har uttryckt tacksamhet för samtalsgruppen och menar att 
den bidragit med en förståelse för deras erfarenheter av våld, men också att 
de känt en gemenskap och funnit nya vänner. De nya träffarna med fokus på 
yoga var uppskattade och flera deltagare uttryckte att de där hittat strategier 
för återhämtning samt att det var avgörande att kunna träna på detta i ett 
tryggt sammanhang.   

Under vårterminen 2020 slutfördes den samtalsgrupp som påbörjades under 
verksamhetsåret 2019. 5 kvinnor deltog då vid totalt 9 träffar. Höstterminen 
2020 genomfördes en samtalsgrupp med totalt 12 träffar, 5 kvinnor deltog. 

Kontaktkvinna   

Under 2020 har Kvinnojouren återupptagit arbetet med kontaktkvinnaskap. 
Att vara kontaktkvinna  är en stödinsats för stödsökande kvinnor och tjejer 
som är eller tidigare har varit utsatta för mäns våld. Behovet av stöd kan se 
olika ut och innehåller en stor variation utifrån varje kvinna och tjejs 
situation och behov. Huvudsyftet är att bryta isolering och ensamhet, få ett 
stöd för att komma ut i samhället och i sociala sammanhang. 
Kontaktkvinnaskapet som utförs av ideella jourkvinnor bidrar också till att 
Kvinnojouren kan bredda och utveckla stödverksamheten. Kvinnojouren 
kommer under 2021 att fortsätta att utveckla och arbeta fram rutiner kring 
kontaktkvinnaskap.  

Barn- och Kvinnogrupp 

Jouren har en Barn- och Kvinnogrupp bestående av ca 12 jourkvinnor varav 
Siw Sager Abrahamsson är representant från styrelsen och Angelika 
Petersson från anställda. Gruppen har under året inte haft så många 
sammankomster på grund av pandemin. Många bra idéer fanns med i årets 
planering, dessa idéer har tyvärr fått skjutas upp till kommande år. Exempel 
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på idéer: Korvgrillning, tipspromenad, besöka stadsparken, hinderbanan i 
Råssnäs, besöka polisen, hyra biografen för att se en barnfilm m.m. De 
träffar som Barn- och Kvinnogruppen anordnade innan restriktionerna tog 
vid och som genomfördes på coronavänligt sätt var uppskattade och 
välbesökta. 

17/2 Pannkaksträff med film och pyssel, 5 kvinnor och 9 barn deltog. 

7/4 Gratisloppis. De stödsökande kvinnorna fick skriva ner på en lista vad 
de önskade för kläder och storlekar. Jourkvinnor plockade ihop i större 
kassar som sedan delades ut av de anställda jourkvinnorna. 14 stödsökande 
kvinnor och 24 barn deltog. Jourkvinnorna lade ner enormt många timmar 
på att sortera och packa. 

14/10 Gratisloppis. Denna gång coronaanpassades genomförandet på ett 
annat vis. Jourkvinnorna packade då upp kläder i Kvinnojourens lokaler där 
kvinnor och barn erbjöds förbestämda tider för att själva välja kläder de 
behövde. 18 stödsökande kvinnor och 32 barn deltog. Även denna gång gick 
det åt många ideella timmar till förberedelser. Loppisen var mycket 
uppskattad av de stödsökande.  

Varje år genomför Kvinnojouren en resa till Astrid Lindgrens Värld, 2020 
skulle blivit den 12:e resan men fick tyvärr ställas in pga rådande 
restriktioner. 

Barn- och Kvinnogruppens verksamhet finansieras genom de penninggåvor 
som årligen skänks till Kvinnojouren. 

Chattgrupp

Under året 2020 startade Kvinnojouren en chatt i syftet att skapa ytterligare 
en kontaktväg för stödsökande kvinnor och tjejer att ta kontakt med jouren. 
Jouren har sedan augusti funnits tillgänglig för kvinnor och tjejer en gång i 
veckan mellan kl 19-21 via plattformen www.jourchatten.com  

Tanken är att chatten ska vara ytterligare en kontaktväg där kvinnor och 
tjejer på ett enkelt sätt ska kunna ta kontakt med jouren anonymt för att få 
stöd och information om Kvinnojourens stödverksamhet.  
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Under 2021 kommer Kvinnojouren att chatta på måndagar mellan 19-21 via 
ett nytt chattverktyg som stödsökande når via www.roks.se.

Tjejjouren Hilda

Under hösten 2020 skapades även en arbetsgrupp bestående av fyra 
jourkvinnor för att kunna återstarta tjejjouren Hilda som tidigare verkat 
inom Kvinnojouren. Elin Lindsmyr, Cornelia Sjölin, Olivia Sjölin och 
Amanda Bodiroza utgör de ideella krafter som tillsammans haft tre digitala 
möten under hösten. Gruppen har arbetat för att skapa sig en gemensam 
grund kring vad en Tjejjour innebär samt att ta fram idéer och söka medel 
för att kunna genomföra en uppstart av Tjejjour. Under kommande 
verksamhetsår hoppas vi att genom internutbildningar kunna fördjupa vår 
kunskap inom ämnen som rör unga tjejer och kvinnor samt starta upp 
praktisk verksamhet för att nå ut till målgruppen. För att kunna uppnå dessa 
mål har arbetsgruppen sökt och blivit beviljade medel för 
informationsprojekt via Brottsofferfonden.   

Lägenhet för skyddat boende  

Kvinnojouren har en lägenhet som erbjuds till kvinnor och deras  barn som 
söker stöd och skydd på kvinnojouren, då möjligheten att bo kvar i det egna 
hemmet inte finns pga mannens hot och våld. Kvinnojourens skyddade 
boende är väl inrett och ger  kvinnor och barn förutsättning för den 
personliga integriteten. Lägenheten är utrustad med åldersanpassade 
leksaker och det finns tillgång till internet, dator och tv-spel.  

När en kvinna flyttar in i lägenheten är den utrustad med matvaror, 
hygienartiklar och förbrukningsvaror. 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, bok, gosedjur och hygienartiklar för 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. Under boendetiden erbjuds kvinnan ett omgående stöd 
både praktiskt och emotionellt och det finns möjlighet till barnpassning vid 
besök hos advokat, polis mm.
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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, via digitala 
plattformar samt utanför jouren på skolor och i organisationer i 
kommunerna. Drygt 300 personer har tagit del av information/föreläsningar 
om Kvinnojourens verksamhet och mäns våld mot kvinnor och barn vid 
sammanlagt 19 tillfällen vilket är en avseende minskning från föregående 
verksamhetsår. Utifrån pandemin så har många föreläsningar ställts in. 
Kvinnojouren har då erbjudit möjligheten att föreläsa digitalt via Zoom, 
samt spelat in en föreläsning vilken kommuniceras via Vimeo.  

Information och föreläsningar har genomförts av anställda och ideella 
jourkvinnor.  

Information/föreläsningar 

·    Vadstena Folkhögskola 

·    Biblioteket i Motala 

·    Carlsunds vuxenutbildning - Vård & omsorg (två tillfällen) 

·    IKF - Internationella Kvinnoföreningen 

·    S-Kvinnor Östergötland 

·    TUC - Utbildning för behandlingspedagoger (två tillfällen) 

·    Socionomstudenter (två tillfällen) 

·    Psykiatriska mottagningen Lasarettet i Motala 

·    Move in Harmony 

·    Försäkringskassan i Motala 
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·    Nya socialsekreterare i Motala Kommun 

·    Ladies Circle Mjölby 

·    Öppet evenemang 8 mars “Feministisk peppbrunch” 

·    Podcast 2 avsnitt 

·    Livesändning Orange week 

 

Delaktighet i skolarbeten 
Under året har Kvinnojouren uppmärksammat en ökning av kontakter från 
elever och studenter från olika skolformer för att delta i 
skolarbeten/uppsatser. Flera jourkvinnor har tilldelats uppdrag och delgett 
information och kunskap om ämnet mäns våld mot kvinnor och 
Kvinnojourens verksamhet.  

Opinionsbildning 
Kvinnojouren arrangerar och deltar varje år 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. Året 2020 såg det 
opinionsbildande arbetet annorlunda ut pga rådande samhällsläge, 
Kvinnojouren har arbetat mer med sociala medier som informationskanal 
och även startat en podcast. 

Året 2020 

2020 har för Kvinnojouren, precis som många andra verksamheter, varit ett 
annorlunda år. Kvinnojouren har i mycket lägre utsträckning kunnat 
arrangera och delta i utåtriktad opinionsbildning, men med en titt i 
backspegeln kan vi ändå se att kreativitet i planering och genomförande lett 
till flera opinionsbildande aktiviteter. I januari närvarade anställda 
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jourkvinnan Helena Fredriksson i Roks hearing “Ett skyddsnät i sönderfall”, 
hearingen livesändes via SVT Forum. Vid kommunens jämställdhetsvecka 
deltog flera medlemmar från Kvinnojouren på en smash up på torget för att 
sprida information om Kvinnojourens verksamhet. I juni månad skapade 
Kvinnojouren en tipspromenad om mäns våld mot kvinnor som medlemmar 
satte upp på olika promenadstråk i och utanför kommunen. På varje 
frågeställning fanns kontaktuppgifter till Kvinnojouren. Samma månad 
skapade även medlemmar i Kvinnojouren flera korta informationsfilmer, 
riktade till våldsutsatta kvinnor och tjejer, som spreds via sociala medier.  

8 mars 

Internationella kvinnodagen inföll i år på en söndag. Motala kvinnojour bjöd 
in till en ”feministisk peppbrunch” i syfte att samlas, äta gott, ge kunskap 
om mäns våld mot kvinnor och njuta av underhållning. Andemeningen var 
att stärka och inspirera människor att fortsätta kampen under hela dagen och 
vidare.  

Brunchen var öppen för allmänheten i IOGT-NTOs lokal med begränsat 
antal platser som snabbt blev slutsålt. Brunchen genomfördes i samarbete 
med Bostadsstiftelsen Platens projekt gällande stadsutveckling. Deltagande 
kvinnor i Platens projekt hade lagat mat och efterrätt och jourkvinnor stod 
för servering och förberedelser av övriga tillbehör. Underhållningen bestod 
av musik från Systerskapet och Kvinnokamp, Quiz, brandtal samt 
diktläsning. I lokalen fanns även ett bord med information, 
kvinnojoursmerch till salu och möjlighet till tillverkning av egna pins. 

Opinionsgrupp 

Kvinnojouren har en opinionsgrupp bestående av 10 jourkvinnor samt 
representant från styrelsen och anställda. Opinionsgruppen är en aktiv och 
självständig grupp som drivs i princip uteslutande av ideella krafter. 
Opinionsgruppens ideella krafter har under året haft 17 möten och ett större 
evenemang den 25 november med Project Orange Week samt skapat en 
podcast. Orange the world är en internationell kampanj som 
uppmärksammas i många länder världen över. Under 2020 valde Motala att 
sälla sig till denna skara. Kvinnojouren bedrev projektet i samverkan med 
Motala kommun för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor. Podden 
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uppmärksammade Orange Week samt innehöll samtal med Motalas 
kommunalråd Annelie Almérus.  

Under året har opinionsgruppen även startat en feministisk bokcirkel samt 
följt omvärldshändelser såsom surrogatmödraskap och transfrågan. Under 
vecka 17, Roks antiporrvecka, lyfte vi olika myter runt porren via våra 
sociala medier samt via insändare i lokalpressen.

Sociala medier 
Motala Kvinnojour finns på Facebook och Instagram vilka jouren ämnar 
uppdatera regelbundet. Kvinnojourens närvaro i sociala medier är central 
utifrån att delta i samt bilda opinion, men även för att sprida vetskap om 
Kvinnojourens existens till kvinnor utsatta för våld som kan behöva 
Kvinnojourens stöd. 

Intresset för jourens Facebook-konto har vuxit under 2020 och antalet 
följare ökade med drygt 200 personer under året. Jourkvinnor har gjort 227 
inlägg vilka har nåtts av totalt 199 485 personer. Under 2020 var det ett 
opinionsbildande inlägg om fars dag som fick mest trafik med en räckvidd 
på drygt 8000 personer. Kvinnojourens Instagramkonto fick under året 2020 
drygt 180 nya följare och jourkvinnor gjort totalt 132 flödesinlägg. 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 2020 medverkade och omnämns Kvinnojouren vid drygt 45 tillfällen 
i Motala & Vadstena Tidning, Corren, Östgötatidningen, SR P4, 
Undersköterskepodden, Kommunalarbetaren, ETC, SVT samt på mediernas 
nätbilagor. 

Artiklarna har i huvudsak handlat om det IOP-avtal och bidrag som Motala 
Kommun beviljade jouren under avtalsperioden samt frågan om 
upphandling av Kvinnojourer. Hur Corona-pandemin påverkat mäns våld 
mot kvinnor generellt och hur arbetet och de stödsökande kvinnorna 
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påverkats specifikt. Motala Kvinnojour har under året även 
uppmärksammats utifrån att flera organisationer, företag och privatpersoner 
skänkt gåvor till jourens verksamhet.

Debattartiklar 

Debattartiklar och uttalande har publicerats i Motala & Vadstena Tidning, 
Östgötatidningen och Corren på jourens initiativ. Teman har varit 
“Pornografi är skadligt på flera plan” av Anna Frostemark och Tina Olby, “ 
Att inte ta ställning är ett ställningstagande” av Maria Dahl Karlgren, 
Josephine Diffner , Helena Fredriksson. Inför 25 november, FNs dag mot 
mäns våld mot kvinnor publicerades debattartikeln  “ Mäns våld mot kvinnor 
och barn är en global pandemi”  av Lotta Ring. 

Radio 

Radiointervju har förekommit vid 1 tillfälle. Maria Dahl Karlgren och 
Helena Fredriksson intervjuades av P4 Radio Östergötland gällande 
Coronaläget, hur kvinnor som lever i våld påverkas av pandemin och 
huruvida Motala Kvinnojour märkt någon konsekvens gällande detta.  

Film

I augusti månad besökte AIM  produktion jouren för att spela in en film 
om Roks och Kvinnojourernas arbete, filmen heter “Bakom dörren” och 
lanseras under 2021. Jouren medverkar med anställda jourkvinnan Helena 
Fredriksson samt vice ordförande Maria Dahl Karlgren. I övrigt visas fler 
sekvenser ur det dagliga arbetet på jouren.  
 

Informationssatsning: “Corona ökar risken för 
våld - Hemmet är inte en trygg plats för alla” 
Våren 2020 såg Kvinnojouren ett ökat behov av att nå ut till kvinnor och 
tjejer utsatta för våld vilka kunde antas finnas i en större utsatthet utifrån 
isolering med sin förövare under pandemin. Ett arbete med att skapa nya 
kontaktvägar påbörjades och i maj-juni genomfördes en större 
informationssatsning. Nytt material under titeln: “Corona ökar risken för 
våld - Hemmet är inte en trygg plats för alla” togs fram - planscher, 
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informationsbilder och löpande  tidningsannonser. Informationssatsningen 
kommunicerades ut via ett pressmeddelande vilket uppmärksammades i 
lokalpress och på sociala medier. 

Flera hyresvärdar i Motala och Vadstena spred materialet genom 
affischering i trapphus och entréer. Gallerian i Motala affischerade på sina 
toaletter samt upplät plats till en roll-up med information. 

Som ett led i informationssatsningen så kontaktades också Ica Maxi vilka då 
valde att stödja Kvinnojourens arbete genom att upplåta skärmar och 
reklamplatser i sina lokaler för att sprida vetskap om Kvinnojourens existens 
och arbete. 

Under året så lanserades och genomfördes också kampanjen #jagstöttarMKJ 
i Kvinnojourens sociala kanaler. Syftet var att nå ut till kvinnor, tjejer och 
barn utsatta för våld genom att uppmana följarna till att sprida 
Kvinnojourens informationsmaterial. Paket med material skickades ut till 
intresserade privatpersoner, företag och organisationer vilka också 
uppmuntrades att dela inlägg i sociala medier under hashtaggen 
#jagstöttarMKJ. 

Under verksamhetsåret 2019 upprättades en kontakt med Region 
Östergötland för samverkan gällande kommunicering av Kvinnojourens 
material. Våren 2020 genomfördes sedan ett större utskick till verksamheter 
inom Region Östergötland. 

Hemsida 
På Motala Kvinnojours hemsida 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. Under verksamhetsåret 2020 har jourkvinnor arbetat för att 
färdigställa hemsidan. Vissa delar saknas fortfarande vilket ska färdigställas 
under första delen av 2021. Trots att kontaktuppgifter och 
ställningstaganden finns att hitta i jourens sociala medier är hemsidan 
fortfarande en viktig plattform för information till både stödsökande, 
yrkesverksamma, allmänhet och beslutsfattare. 
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Studiecirkel
En studiecirkel startade under 2020 med nio deltagare. Helena Fredriksson 
och Angelika Petersson var ansvariga för studiecirkeln som bestod av nio 
mötestillfällen. 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. Nytt för 2020 var ett pass med temat Kvinnojoursrörelsens 
ideologi och historia framtaget av jourkvinnan Elin Lindsmyr. 2020 deltog 
flera ideella jourkvinnor vid studiecirkelträffarna. Detta med syftet att bidra 
med sin kunskap och berätta om sitt engagemang i Kvinnojouren, samt 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. 

Samverkan   
Kvinnojouren har under året samverkat med många olika samhällsaktörer, 
samverkan har haft skiftande karaktär beroende på samhällsaktör. 

Några exempel: Kvinnojouren Ellinor, Tjejjouren Beata, MFJ 
(Integrationsenheten Bryggan, IKF, ABF, IKFF, SFI, RFSL, Sisu, Motala 
bibliotek), , Utförare Motala kommun (MiniMaria, Ungdomshälsan, 
Anhörigcentrum, Barncentrum, Familjeteamet, Vuxencentrum, 
Samarbetssamtal, Team Neuropsykiatri), Försäkringskassan, 
Socialnämnden, Socialtjänsten, Socialförvaltningen, Regional 
samverkansgrupp (kommuner i Östergötland, Polisen, Länsstyrelsen, 
Region Östergötland, Stadsmissionen) Länsstyrelsen & SKR 
(Stadsmissionen, Ellionoragruppen, BJ Linköping, BJ Östergötland, 
Novahuset), Diakoner Motala församling (Svenska kyrkan), 
Soroptimisterna, Region Östergötland, Belinda Tan Advokatbyrå, 
Advokaterna Orrenius & Wangle, Ica Maxi Motala 
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Samverkan Motala kommun  

Under 2019 var det många turer kring att få till stånd ett nytt IOP-avtal 
med Socialnämnden. Efter kontakt med Kommunstyrelsen under december 
månad tog de beslut att ge Socialnämnden uppdraget att fatta nytt beslut 
om bidrag och avtal med jouren och meddelade att de var villiga att skjuta 
till medel om det skulle behövas. 

Under första kvartalet 2020 var fortfarande inget IOP-avtal formulerat och 
styrelsen valde att 23 mars skriva brev till kommunstyrelsens ledamöter 
angående det uteblivna avtalet. Strax därefter kontaktade socialdirektör 
Pernilla Thunander Kvinnojouren och inbjöd oss till ett möte den 8 april.  
Efter några konstruktiva möten med tjänstepersoner så fick vi till stånd ett 
tvåårigt IOP-avtal med ett innehåll som innebär ett partnerskap som bygger 
på respekt inför varandras olika förutsättningar och utgår från ömsesidig 
tillit, öppenhet, lyhördhet och dialog. Avtalet undertecknades i juni av 
Kvinnojourens ordförande Josephine Diffner. Det tvååriga avtalet om 400 
000 kr/år författades i samförstånd mellan Kvinnojouren och Motala 
kommun och trots den sänkning om 200 000 kr/år jämfört med tidigare 
avtal var innehållet i IOP-avtalet en vinst. 

I december 2020 genomfördes ett digitalt samverkansmöte med 
kommunens samordnare för våld i nära relationer vilket mynnade ut i 
känslan att vi tagit ett stort steg framåt i samverkan mellan Kvinnojouren 
och Motala kommun. Vi beslöt också om ett nytt möte i början av 2021 för 
att följa upp och vidareutveckla vårt samarbete.  

Vår förhoppning inför framtiden är att vi tillsammans med Motala 
kommun kan bygga ett långsiktigt hållbart samarbete för att ge stöd och 
skydd till våldsutsatta kvinnor och deras barn och att få till stånd ett lOP- 
avtal som sträcker sig över en längre tidsperiod och tryggar vår verksamhet 
ekonomiskt. 

Socialtjänsten, Motala Kommun 

Individuell samverkan mellan anställda jourkvinnor och handläggare på 
Socialtjänsten i Motala sker löpande. Kommunikationen har förbättrats 
genom förtydligande av ansvariga samordnare för våld i nära relation inom 
socialtjänsten. 
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Regional arbetsgrupp våld i nära relation

Motala Kvinnojour samverkar i 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. Samverkansgruppen har under 2020 haft en träff i 
början av året och har resten av året legat nere på grund av pandemin.  

Samverkansgrupp utförare, Motala Kommun

Kvinnojouren ingår i en lokal samverkansgrupp inom Motala Kommun 
vilken består av representanter från verksamheter på socialtjänstens 
utförarsida, t.ex. Vuxencentrum, Barncentrum, Anhörigcentrum, 
Familjeteamet, MiniMaria, Ungdomshälsan och Team VIR (våld i nära 
relation). Gruppen syftar bl.a. till att identifiera utvecklingsbehov inom 
området våld i nära relation, nå en förbättrad samverkan, ha gemensamma 
utbildningar samt att höja kunskapsnivån hos de representerade 
verksamheterna. Under 2020 har en samverkansdag genomförts där Motala 
Kvinnojour presenterade jourens verksamheten och höll i en övning “Vem 
är offer och vem är förövare” vilken syftar till att synliggöra föreställningar 
om vem som är utsatt eller utsätter.  Motala Kvinnojour deltog i en 
heldagsutbildning med temat “Barnets rättigheter vid vårdnadstvister” 
tillsammans med övriga verksamheter i samverkansgruppen.  

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 2020:s tema var 
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´Barnets rätt till ett jämställt samhälle´. Jämställdhetsveckan inleddes med 
en debatt om Barnkonventionen där lokala politiker från samtliga partier i 
kommunfullmäktige medverkade. Inför jämställdhetsveckan 2020 deltog 
Kvinnojouren i flera planeringsmöten, och bidrog sedan bl.a. med en 
föreläsning om mäns och pojkars våld mot kvinnor, tjejer och barn på 
biblioteket i Motala. 

Under hösten 2020 inleddes också planeringen inför jämställdhetsveckan 
2021.  

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.  

Socialtjänsten, Vadstena kommun 

Individuell samverkan mellan anställda jourkvinnor och handläggare på 
Socialtjänsten i Vadstena sker löpande.  
 
Länsstyrelsen Östergötland och SKR (Sveriges 
Kommuner och Regioner) 

Utvecklingsledare på Länsstyrelsen Östergötland och SKR bjöd under 
februari in till ett dialogmöte utifrån framtagandet av en regional lägesbild 
över området mäns våld mot kvinnor. Detta som ett steg i arbetet med 
genomförande och uppföljning av den nationella strategin för att förebygga 
och bekämpa mäns våld mot kvinnor 2017–2026.  

Utifrån att mäns våld mot kvinnor identifierats som ett riskområde i 
pandemin så bjöd landshövdingen i Östergötland i juni in civilsamhället till 
en hearing. Syftet var att få en lägesbild om hur situationen med corona 
påverkat organisationernas målgrupper och verksamhet. 

Kvinnojouren deltog vid båda tillfällena tillsammans med andra ideella 
organisationer som t.ex. Novahuset och Brottsofferjouren Linköping.  
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Kvinnojouren har också vid flera tillfällen bidragit skriftligt till 
Länsstyrelsens sammanställningar om pandemins konsekvenser. Dessa har 
sedan funnits som underlag för att regeringen och andra myndigheter ska 
kunna följa utvecklingen och vidta nödvändiga åtgärder. 

Region Östergötland 

Karolin Olstam, Region Östergötlands samordnare för våld i nära relation, 
hade en avgörande roll då Kvinnojouren under våren ämnade sprida 
informationsmaterial för att nå ut till kvinnor och tjejer utsatta för våld. 
Karolin var behjälplig genom att kommunicera ut materialet till över 30 
verksamheter inom Region Östergötland. 

Kvinnojouren medverkande i juni i en hearing som politiker från Region 
Östergötland anordnade med representanter från civilsamhället, regionen 
och kommunerna. Frågeställningen var hur en gemensamt och var och en 
för sig mobiliserar för att undvika psykisk ohälsa i befolkningen kopplat till 
corona.  

Bostadsstiftelsen Platen 

Genom sitt projekt för stadsdelsutveckling sponsrade Bostadsstiftelsen 
Platen Kvinnojourens 8 mars-evenemang med både ekonomiska medel och 
lagade rätter till brunchen som anordnades.  

Individuell samverkan mellan anställda jourkvinnor och Bostadsstiftelsen 
Platen sker löpande. 
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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.  

Verksamhetsåret 2020 hade Kvinnojouren en markant ökning av 
stödsökande kvinnor. Totalt  sökte 142 kvinnor med sammanlagt 184 barn 
stöd från jouren, vilket är en ökning med trettio procent. Gällande 
stödinsatser skedde en fördubbling och 6176 enskilda stödinsatser utfördes. 
Statistiken visar att Kvinnojourens verksamhet i allra högsta grad är 
efterfrågad vilket torde vara ett viktigt incitament för att möjliggöra 
långsiktighet i planering genom långsiktig finansiering från både kommun 
och regering.  

 

Statistik över stödsökande kvinnor, Motala kommun 

Stödsökande kvinnor                                      78 

Telefonsamtal, mail, sms                                 3106 

Möten för stödsamtal                           524 

Medföljning till myndighet el. dyl.                49 

Totalt antal stödinsatser                               3679                                                       
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Statistik över stödsökande kvinnor, Vadstena kommun 

Stödsökande kvinnor                                       10 

Telefonsamtal, mail, sms                                  718 

Möten för stödsamtal                                        28 

Medföljning till myndighet el. dyl.              17 

Totalt antal stödinsatser                                 831 

 

Statistik över stödsökande kvinnor, Mjölby kommun
(stödinsatser statistikförda from juni månad, stödsökande kvinnor from januari)

Stödsökande kvinnor                                  21 

Telefonsamtal, mail, sms                                    43 

Möten för stödsamtal                                     26 

Medföljning till myndighet el. dyl.              3 

Totalt antal stödåtgärder                                   72 

 

Statistik över stödsökande kvinnor, övriga kommuner 

Stödsökande kvinnor                                  34 

Telefonsamtal, mail, sms                                          1143 

Möten för stödsamtal                                      424 

Medföljning till myndighet el. dyl.                27 

Totalt antal stödåtgärder                                          1594 
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Skyddat boende 

Under verksamhetsåret 2020 har Motala Kvinnojours skyddade boende, 
trots fortsatt minskning i antalet boendeförfrågningar, fungerat som skydd 
åt flera kvinnor och barn. Motala Kvinnojours styrelse och anställda har i 
samband med detta haft möjlighet att revidera och förbättra stödet till de 
som varit i behov av skyddet. Bland annat har fokus lagts på bemötande av 
barnen och hur vi kan samverka med regionala och kommunala aktörer för 
att de ska få sina rättigheter och behov tillgodosedda. Utifrån den rådande 
pandemin och svårigheter för kvinnor i det skyddade boendet att ta del av 
samhälleliga aktiviteter har ideella jourkvinnor i större utsträckning stöttat 
kvinnorna och barnen i det skyddade boendet.  Detta har utformats som ett 
kontaktkvinnaskap och fått stor uppskattning hos de stödsökande.  

Skyddat boende och upphandling har varit en fråga som lyfts nationellt av 
Roks. Motala Kvinnojour har varit en del i att problematiserat frågan kring 
kompetens, kunskap och skydd i media  men även i lokala och regionala 
samverkansträffar.  

KVALITETSSÄKRING OCH 
VERKSAMHETSUTVECKLING

Organisationsutveckling 
Styrelsen som 2020 återigen 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. Arbetet 
med rutinkort har fortsatt och en tydligare rollfördelning inom styrelsen har 
växt fram. Som ny digital plattform för dokument har anställda, styrelse och 
medlemmar tilldelats olika google-konton för att kunna dela information. 
Google drive är den nya plattform där information sparas och ska på sikt 
innehålla allt material som tidigare sparats på anställdas datorer i RUT. 
Under arbetsdagar för styrelse och anställda hösten 2020 skapades ett 
visionsdokument “Jouren om 5 år” där många goda tankar om jourens 
framtida utveckling präntades ner. 
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Rutinkort 

Rutinkort är en del av jourens kvalitetssäkringsarbete. Rutinkort finns 
avseende olika uppdrag och rutiner som verksamheten omfattar, till exempel 
styrelsearbete, 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 
styrelse och anställda jourkvinnor skall ha kännedom om rutinkortens 
innehåll, men alla rutinkort är delade med medlemmar genom google drive 
för möjlighet till kännedom och transparens i jouren. Arbetet med rutinkort 
är ständigt pågående och utvecklas med nya kort vartefter vi finner behov 
av rutiner.  

Personalmöten och medarbetarsamtal 
Personalansvariga i Motala Kvinnors styrelse, kassör Birgitta Blohm, vice 
ordförande Maria Dahl Karlgren och ordförande Josephine Diffner, har 
under året genomfört regelbundna personalmöten avseende jourens 
verksamhet med anställda jourkvinnor. Under året har även en ny mall och 
rutin för medarbetarsamtal arbetats fram och vice ordförande Maria Dahl 
Karlgren har genomfört dessa med anställda. Kassör Birgitta Blohm har 
ansvarat för lönesamtalen under 2020.  

Handledning 
Kvinnojourens anställda jourkvinnor har genomgått regelbunden 
handledning ca 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, således är 
handledning ett avgörande verktyg.



30 31

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. 

Detta år har möjligheten att anordna och delta i utbildningar varit begränsad. 
Vid 9 utbildningstillfällen har drygt 21 jourkvinnor deltagit. Jourkvinnor har 
deltagit vid flera utbildningstillfällen. 

-Digital heldagsutbildning ”Barnets rättigheter vid vårdnadstvister”, 
Arrangör SKR (Sveriges Kommuner och Regioner)- 2 jourkvinnor deltog 

 
-NCK 10 år- webinarium ”Aktuell forskning om mäns våld mot kvinnor”- 
3 jourkvinnor deltog 

 
-Intern chatutbildning- 9 jourkvinnor deltog 

 
-Chattutbildning med Tjejjouren Beata- 6 jourkvinnor deltog 

 
-Roks tjejjoursträff- 3 jourkvinnor deltog 

 
-Roks och Terrafems digitala utbildning om mäns våld mot kvinnor-   3 
jourkvinnor deltog 

 
-Biblioteket Motala om “Hedersrelaterat våld, förtryck och dess offer”, 
föreläsare riksdagsledamot Amineh Kakabaveh- 1 jourkvinna deltog 

 
-Föreläsning om maskulinitet, arrangör Länsstyrelsen- 1 jourkvinna 
deltog 

 
-Roks läser- 3 jourkvinnor deltog  

 

Motala Kvinnojours helgutbildning 

På grund av corona har Kvinnojouren inte kunnat genomföra helgutbildning 
för ideella jourkvinnor under verksamhetsåret. Planerad utbildning flyttas 
framåt för att genomföras när samhällsläget möjliggör fysiska möten.  
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Chattutbildning 

I augusti arrangerade Kvinnojouren en utbildning för jourkvinnor som skulle 
börja joura via chatt. Utbildningen gästades av Tjejjouren Beata som 
berättade om bemötande via chatt och deras erfarenheter kring att bedriva 
stödverksamhet via chatt. Vidare hölls utbildning i Kvinnojouren Umeås 
chattverktyg, www.jourchatten.com, av jourkvinnor från Motala 
Kvinnojour. Vid utbildningen deltog sju jourkvinnor. Senare under hösten 
arrangerades en likadan utbildning vid vilken tre ytterligare jourkvinnor 
deltog.  

Riksorganisationen för Kvinnojourer och 
Tjejjourer i Sverige, Roks 
Roks årsmöte 2020 hölls som mycket annat under året digitalt. 
Representerade jouren vid årsmötet gjorde Helena Fredriksson. Vid 
årsmötet blev Motala Kvinnojours styrelseledamot Elin Lindsmyr omvald 
till Roks styrelse för ett tvåårigt mandat (2020-2022). Uppdraget innebär 
månatliga styrelsemöten och deltagande i arbetsgrupper. Fyra gånger per år 
ger Roks ut en tidning, Kvinnotryck. Under året 2020 har jourkvinna Tina 
Olby ingått i tidningens redaktionsråd. Tina Olby har också delaktigt i en 
motståndscirkel mot pornografi arrangerad av Roks och Kvinnofronten. 
Efter motståndscirkeln bildades arbetsgrupper varav Tina Olby varit aktiv i 
arbetsgruppen ‘Debatt- och politikgrupp’.   

Under verksamhetsåret 2020 har riksorganisationen bland annat arbetat 
aktivt med frågan om upphandling. I början av året arrangerade Roks därför 
en hearing med namnet Skyddsnät i sönderfall. Vid hearingen deltog 
jourkvinna Helena Fredriksson i ett panelsamtal om kvinnojourernas 
verksamhet kopplat till frågan om upphandling. Roks har också tagit fram 
nya plattformar för stöd och kunskapsspridning, varit medarrangörer för 
Terrafems årliga konferens till minne av Fadime Sahindal och producerat en 
film om kvinnojourernas verksamhet där Motala Kvinnojour medverkade.  

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. 
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EKONOMI 

Kommunala bidrag
● 2-årigt IOP-avtal med Motala kommun (2020-2021), 400 000 kr 
● 1-årigt föreningsbidrag från Vadstena kommun, 60 000 kr     

Socialstyrelsen - statsbidrag 
Verksamhetsmedel från Socialstyrelsen som jouren sökt beviljades med 800 
000 kr. Medlen är riktade och har främst bidragit till jourens starka 
utveckling inom kärnverksamheten, stödet till kvinnor och barn. 

Roks
● Kvinnojouren erhöll 24 000 kr från Aurorafonden som ska gå till              

kvinnor och barn med särskilda behov. 
● Tekniklyftet, 65 000 kr 

 

Brottsofferfonden
Beviljade medel om 25 000 kr för medlemshelg, tyvärr har medlemshelg 
inte kunnat  genomföras p g a corona och medlen flyttas med till 2021. 

Penninggåvor
Vi vill rikta ett stort tack till alla som gett gåvor till Kvinnojouren under 
2020. Penninggåvor som inkommer till jouren går oavkortat till vår kvinno- 
och barnverksamhet.  

-Företag och organisationer som skänkt pengar under 2020 är: 

-Harrys  

-Play 

-Borensbergs pastorat 
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-Vadstena pastorat 

-Hogstads syförening 

-Vadstena Kyrkliga Missionsförsamling 

-Godegårds kyrkliga syförening 

-Motala församling 

-Motala von Platen, Rotary 

-Soroptimisterna 

-Mallboden (quiz-vinster) 

-Östergötlands barn 

-Odd Fellow Logen nr 105 A 

-Mormors Loppis 

        - Till minne av Kerstin Lundberg 

-Jimmy Kindström - Assistancekåren, vinnare av “SM i positiv feed back”, 
skänkte sin vinst till jouren 

Utöver detta har flera privatpersoner skänkt större och mindre penninggåvor 
under året. Privatpersoner har även skänkt kläder, skor, möbler, cyklar, 
barnsaker. Det skänkta material har uppskattats och kommit stödsökande 
kvinnor och barn till godo. 

Övriga gåvor

Min söta värld

Till jul skänkte Min söta värld tårtor till jourens stödsökande kvinnor med 
barn som kvinnorna kunde hämta på Kvinnojouren. Valstad ägg hade i sin 
tur skänkt äggen som tårtorna bakades av. 
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Östgötapriset 

I juni månad mottog Kvinnojouren Östgötapriset som delas ut av 
Länsförsäkringar Östgöta,  motivering till vinsten löd:

“De hör dig, de lyssnar. De står bakom dig och skyddar. Kämpar för att 
du ska våga säga ifrån, lämna den som utsätter dig för fara och börja om. 
De arbetar för de utsatta, i en växande samhällsfråga kring mäns våld mot 
tjejer, kvinnor och barn. Tack Motala Kvinnojour för att ni hjälper de som 
verkligen behöver er. För att ni driver deras frågor i ett större 
sammanhang. Ert arbete knuffar samhället i rätt riktning”  
 
Priset mottogs i Motala stadspark och flera jourkvinnor deltog i firandet. 
Länsförsäkringar Östgöta spelade även in en kortare film som visades i 
deras sociala medier.

Rövardöttrar

Rövardöttrar utgörs av två Motalacyklister, Marija Aurell och Evelina 
Hallberg som under december månad 2020 bestämde sig för att cykla 
Vättern runt under hashtaggen #ejinställt och samtidigt samla in pengar till 
Motala Kvinnojour. Till skillnad mot den sedvanliga rundan runt Vättern 
startade detta lopp den 26:e december kl.00.01. Marija cyklade och 
Evelina skötte insamling och sociala medier under det dygn som hjältinnan 
genomförde bedriften. Utöver en otrolig insats på cykel genererade loppet 
stor medial uppmärksamhet och insamlingen slutade på en summa av 68 
250 kr! Det är den enskilt största gåvan som hittills tilldelats Motala 
Kvinnojour.  

UF-företag

Motala Kvinnojour och UF-företaget Helping Hand hade under 2020 ett 
samarbete. UF-Företaget drevs av Sara El-Hessi, Chira Arif och Naghem 
Yasin från gymnasieskolan Thoren Business School. UF-företaget ville 
stödja en förening som de upplevde gjorde en skillnad i samhället. Helping 
Hand sålde ekologiska tygväskor med ett tryck på feministen och konstnären 
Frida Kahlo. Motala Kvinnojour hjälpte till med att marknadsföra väskorna. 
Helping Hand skänkte överskottet från försäljningen till Motala 
Kvinnojours Barn-  kvinnoverksamhet.         
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Jourens sommar- och julgåva till stödsökande 
kvinnor och barn  
Jourens erfarenhet är att sommar- och julledighet är tider av särskild 
ekonomisk utsatthet för stödsökande kvinnor och deras barn. Därför 
beslutade styrelsen om att inför dessa ledigheter ge en ekonomisk gåva 
vilken bestod av ett grundbelopp, samt om kvinnan hade barn en 
tillkommande summa för varje barn. Detta var möjligt att genomföra tack 
vare de ekonomiska gåvor jouren mottagit under verksamhetsåret 2020. 
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Slutord
2020 - året vi för första gången i Kvinnojourens historia höll ett digitalt 
årsmöte, året vi förhandlade om nytt avtal mitt i ovissheten om följderna 
av en pandemi, året vi omformade styrelsearbetet för att tillvarata allas 
kompetenser, året vi lärde oss att kommunicera digitalt, inom föreningen 
men också utåtriktat genom opinionsbildning, föreläsningar och 
samverkan, året vi upplevde en markant ökning av stödkontakter och 
stödinsatser.  
Vi i styrelsen vill tacka våra fantastiska ideella jourkvinnor som med stor 
uppfinningsrikedom fortsatt att engagera sig i Kvinnojouren och hittat 
lösningar runt pandemin. Vi vill också tacka våra anställda jourkvinnor, 
Angelika Petersson och Helena Fredriksson som med stor professionalism 
och trygg hand välkomnat nya som gamla stödsökande kvinnor och 
samtidigt varit problemlösare av rang. Kvinnojouren skulle inte ha samma 
höga kvalité och framtidsvisioner utan den kompetens och de erfarenheter 
vi alla bär med oss in i föreningen. Systerskap är att ge och ta, stötta och 
stöttas. 
Med ett av de svåraste och mest prövande åren bakom oss kan vi 
sammanfatta Kvinnojourens verksamhetsår med flexibilitet, lyhördhet och 
systerskap. 2020 har ställt samhället på sin spets och likaså Kvinnojourens 
verksamhet. I skrivande stund är vi fortfarande mitt i en pandemi och 
utgången är ännu oviss, vad väntar oss när krisen är över? Det enda säkra 
är att Motala Kvinnojour i systerskap kommer fortsätta stå stadigt och 
kämpa för kvinnors, flickors och barns rätt till ett liv fritt från mäns våld 
och förtryck. 
 
Styrelsen genom Josephine Diffner 

 
Josephine Diffner                       Maria Dahl Karlgren 
Ordförande                                 Vice ordförande 
                                                                   
Birgitta Blohm   Siv Sager Abrahamsson        
Kassör                   Ledamot                                       
  
 My Dahl    Elin Lindsmyr 
 Ledamot    Ledamot 
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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/
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