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VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 2019 

Styrelsen för Kvinnojouren Kullan lämnar härmed följande verksamhetsberättelse med 

årsbokslut för verksamhetsåret 2019. 

Organisation 

Kvinnojouren Kullan har under verksamhetsåret 2019 haft en styrelse bestående av en 

ordförande, sex ledamöter, fyra suppleanter samt tre personer i valberedningen. Föreningen har 

under 2019 haft 41 betalande medlemmar. I början av året var en verksamhetschef anställd samt 

två projektanställda, en på 100% och en på 75% samt två vid behovsanställningar. Tjänsten på 

75% har övergått till en tillsvidareanställning på 100% medan den andra projektanställningen 

avslutades sista februari. Verksamhetschefen avslutade sin tjänst sista mars 2019 efter en tids 

sjukskrivning och i juli 2019 tillsattes en ny verksamhetschef.  

Under året har det funnits samarbetsavtal med både Falu och Säters kommuner. Samarbete med 

Säters kommun har omfattat boende och stöd; de får placera kvinnor och barn i Kullans boende 

till reducerat pris och hänvisa kommunens invånare till Kullans öppna stödverksamhet för 

samtal. Med Falu kommun finns ett avtal som kort säger samma sak som med Säters kommun; 

Falu kommun kan placera kvinnor och barn i Kullans boende till reducerat pris och att 

Kvinnojouren finns tillgänglig för stödsamtal om kommunens egen avdelning har pressat läge. 

Det skyddade boendet som Kvinnojouren Kullan bedrivit under 2019 har endast tagit emot 

placeringar från Socialförvaltningar runt om i landet.  

Föreningen söker statsbidrag från Socialstyrelsen för två år åt gången och har 2019 sökt för 

2020 och 2021. Utöver denna finansiering så söker Kvinnojouren medel via fonder från Falu 

kommun, får verksamhetsbidrag från Säters kommun samt får in medlemsavgifter och gåvor. 

 

Styrelsens arbete  

Styrelsen har under året 2019 haft åtta styrelsemöten, ett årsmöte, ett extra årsmöte och ett 

konstituerande möte. Samtliga möten har skett under fastställd ordning. Verksamhetschef samt 
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anställda har deltagit på möten för att rapportera om verksamhetens operativa arbete. Samtliga 

styrelsemöten är protokollförda av för mötets valda sekreterare. Alla protokoll har lämnats till 

ansvarig revisor inför årsmötet.  

 

Ekonomi 

Kvinnojouren Kullan har sökt och beviljats statsbidrag från Socialstyrelsen för året 2019 på 

700 000 kronor (sjuhundra tusen kronor) samt 284 879 kronor (två hundra åttiofyra tusen åtta 

hundra sjuttionio kronor) sistnämnda summa är från de extra 40 miljoner som Riksdagen 

beviljade till kvinno- och tjejjourer i vårbudgeten. Kvinnojouren har även fått ett 

verksamhetsbidrag av Säters kommun på 80 000 (åttio tusen kronor) och blivit beviljad 175 

000 från fonden Ericssonska stiftelsen i Falun. För de placeringarna i det skyddade boendet har 

kvinnojouren fått in 845 070 (åttahundra fyrtiofem tusen sjuttio kronor). Utöver detta har 

föreningen fått in medlemsavgifter samt gåvor. Årets resultat framgår av årsredovisning samt 

utförlig revisionsrapport.  

 

Medlemmar 

Det finns olika sätt att engagera sig i Kvinnojouren Kullan, antingen som stödmedlem, 

styrelsemedlem eller aktiv medlem (volontär). Oavsett typ av medlemskap ska 

medlemsavgiften betalas för att man ska räknas som medlem. Alla medlemmar är välkomna på 

medlemsmöten och olika evenemang som arrangeras av jouren. För att bli volontär hos 

Kvinnojouren Kullan krävs en kort intervju, genomgången grundutbildning, uppvisande av 

godkänt utdrag ur belastningsregistret och underskrivet tystnadslöfte. Under 2019 har 

volontärverksamheten varit mycket begränsad på grund av olika anledningar. För att få till en 

förändring kring detta har vi under året tagit fram en egen grundutbildning som kommer 

genomföras vid minst två tillfällen under 2020. Första tillfället kommer att ske i januari och har 

ett 10-tal redan anmälda. Vi har under senare delen av 2019 sett en positiv trend när det gäller 

intresset för att arbeta som volontär hos Kvinnojouren Kullan. 

Vid årets slut hade kvinnojouren Kullan 41 betalande medlemmar. Medlemsavgiften har som 

tidigare år varit 150 kronor/år. 
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Verksamheten 

Kvinnojouren Kullan är en ideell organisation som är partipolitiskt- och religiöst obunden.  

Syftet med verksamheten är att utgöra ett stöd för våldsutsatta kvinnor och barn, samt vara en 

röst i opinionen mot mäns våld mot kvinnor. Det övergripande målet mot vilket kvinnojouren 

strävar är: ”Ett jämställt samhälle fritt från våld” 

Under 2019 har verksamma inom föreningen hållit över 180 stödsamtal med kvinnor som 

utsatts för våld i en nära relation. Detta har skett dels över telefon och digitala medier och genom 

personliga möten – helt utifrån kvinnornas önskemål. Att fysiskt följa med de kvinnor som så 

önskat som ett stöd vid kontakt med till exempel polis, socialtjänst eller andra instanser har 

också varit en del av verksamheten.  

Den öppna verksamheten har under året varit bemannad vardagar mellan 08.00 – 16.30. 

Jourtelefonen (för stödsökande) har under första halvåret varit öppen vardagar mellan 10:00-

15:00; med några avvikelser då det under tre månader enbart var en anställd, och under andra 

halvan av 2019 så har jourtelefonen varit öppen mellan 08:00-16:00. Utöver detta så har ett 

chattprogram införskaffats till jouren under den senare delen av året och jouren har i samband 

med detta hållit chatten öppen en kväll i veckan utöver ordinarie öppettider.  

Kvinnojouren Kullan har även fortsatt driva det skyddade boende som togs i bruk under hösten 

2018. Det skyddade boendet har varit fullbelagt 237 dygn 2019 och då har det varit kvinnor och 

barn som placerats via socialtjänst från olika kommuner utanför Falu. Boendet har haft kapacitet 

att ta emot 1 kvinna med barn alternativt två ensamstående kvinnor. Under den tid boendet varit 

fullbelagt har verksamheten varit tvungna att neka förfrågningar om placering vid ett flertal 

tillfällen. Hur arbetet med placerade kvinnor sett ut har skiftat beroende på deras specifika 

situation och behov, men gemensamt är att Kvinnojouren i dessa ärenden arbetat under 

Socialtjänstlagen och i samarbete med placerande kommun.  

 

Opinionsarbete 

Förutom den rena stödverksamheten har Kullan inom verksamheten fokuserat på att följa 

samhällsutvecklingen och forskningen inom fältet mäns våld mot kvinnor och våld i nära 

relationer samt att sprida denna kunskap vidare till allmänheten.    
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Kvinnojouren Kullan har under 2019 målmedvetet arbetat med att synliggöra verksamheten. 

Inom ramen för detta arbete har anställda, styrelsemedlemmar och volontär deltagit vid olika 

utbildningstillfällen och mässor, hållit egna föreläsningar och event, samt deltagit i reportage 

och intervjuer i både TV, radio och tidningar. Att synas i sociala medier så som främst Facebook 

och instagram har också varit en del i det strategiska arbetet med att nå ut till allmänheten. 

Förutom detta har information om verksamheten gått att se i Bergströms- och Falan gallerian 

samt affischer som varit uppsatta på anslagstavlor som finns i Falu centrum.  

Kvinnojouren har även varit en frekventerad källa för information om våld i nära relationer ur 

olika vinklar i samband med ett flertal studentarbeten.  

 

Samverkan 

Kvinnojouren Kullan söker kontinuerligt efter nya sätt att samverkan med andra aktörer i 

samhället för att därigenom på en bredare front kunna arbeta mot verksamhetens huvudmål; ett 

jämställt samhälle fritt från våld.  

Kvinnojouren Kullan har under året 2019 deltagit i ett antal samverkansmöten tillsammans med 

gruppen “våld i nära relation”, vilken består av representanter för kommun, landsting, 

länsstyrelsen, polis m.fl. Vi har även besökt kommunens enhet för våld i nära relation, 

socialtjänsten i Säters kommun, samt bjudit in familjerätten och vuxenslussen i Falun till samtal 

för att informera om vår verksamhet samt etablera kontakt för ett vidare samarbete. 

Kvinnojouren Kullan har även varit en del av Rädda Barnens satsning ”Kärleken är fri” vilken 

är en temavecka kring rätten till ett liv fritt från våld, hot och övergrepp med fokus på allas lika 

värde riktat mot gymnasieelever. Under temaveckan fanns Kvinnojouren tillgänglig på 

Lugnetgymnasiet med informationsbord och deltog i värderingsövningarna som hölls i 

klassrummen. 

Kvinnojouren Kullan ingår i nätverket Sisters Unite Dalarna, under vars flagg det både 

arrangerats och deltagits i olika evenemang under året. I samarbete med Folkuniversitetet 

Dalarna har Kullan varit med och ordnat workshops och en studiecirkel med fokus på 

självkänsla och med självstärkande övningar. Då föreningen bidragit ekonomiskt så har 

kurserna och studiecirkeln kunnat erbjudas kostnadsfritt till studiedeltagarna. Detta är något 

som kommer att fortsätta även under 2020. 
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Ytterligare ett samarbete har inletts med Falu Ungdomsjour vilket innebär att ungdomsjouren 

får nyttja Kvinnojourens lokaler för sin verksamhet.  

Under året har anställda även träffat brottsofferjouren, brotts- och personsäkerhetsgruppen 

(BOPS) från Polisen, representant för socialnämnden samt gjort studiebesök hos Kvinnojouren 

Blåklockan i Gävle.  

I samband med utbildningsdagar i länsstyrelsens regi har Kvinnojouren Kullan också haft 

möjlighet att möta andra aktörer inom det sociala fältet där nya kontakter har kunnat knytas för 

framtiden. 
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