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Kvinnojouren MOA 
är en ideell förening, religiöst och partipolitiskt obunden, som arbetar under demokratiska 

former utifrån ett kvinnoperspektiv präglat av respekt för alla människors lika värde. 

Föreningen arbetar utifrån insikten om mäns överordnade och kvinnors underordnade 

ställning i samhället och ställer sig bakom och delar vårt förbund Unizons vision och 

värdegrund. 

”Visionen utgår från en feministisk grundsyn som visar på en bristande jämställdhet i  

samhället och strävar efter att förändra detta. Unizon motsätter sig all form av  

diskriminering på grund av till exempel kön, könsidentitet, sexuell läggning, 

funktionsförmåga, etnicitet och trosuppfattning.” 

 

Jourens främsta uppgift är att erbjuda skydda boende till våldsutsatta kvinnor och deras 

barn.  

Sedan 1984 disponerar kvinnojouren en kommunägd villa där kvinnor med eller utan barn 

erbjuds skyddat boende tills dess deras situation stabiliserats. De flesta gör ett livsavgörande 

val genom att fortsätta sitt liv i eget boende. Genomsnittstiden för kvinnornas vistelse på 

jouren är ca 3 månader. Tyvärr blir tiden  på jouren ofta betydligt längre eftersom bristen på 

lediga lägenheter för närvarande är extremt stor.  

Jouren erbjuder stödsamtal till boende kvinnor samt till kvinnor som externt söker  

sig till jouren för enskilda stödsamtal. Även stödsamtal per telefon förekommer. 

 

Jouren kan för närvarande ta emot 5 kvinnor och 8 barn. Våldet har ingen tendens att 

minska, tvärtom är det fortfarande så att fler kvinnor måste avvisas än jouren kan ta emot 

under ett år. Eskilstuna kommun tog därför ett beslut 2015 att iordningställa större lokaler 

för jourens verksamhet. 

Under verksamhetsåret har mycket tid ägnats åt att delta i utformningen av lokalerna/gården 

genom möten och arbete med tekniska ritningar, säkerhetsarbete, utemiljö och inredning. 

Inflyttningen var från början planerad till första kvartalet 2017. På grund av olika 

omständigheter har tiden för möjlig inflyttning förskjutits till omkring årsskiftet 2017/18. 

Jouren kommer då  att kunna ta emot 10 kvinnor och 18 barn.  

 

Skyddat boende i förändring 
Samhällets skyddsinsatser för kvinnor utsatta för våld i nära relation har under några år 

befunnit sig i förändring. Från att våld i nära relation historiskt betraktats som en högst 

privat angelägenhet ses numera samma våld som ett samhällsproblem som angår alla. Det är 

numera också en viktig och angelägen politisk fråga. 

I takt med att offentlig verksamhet har tagit ett allt större ansvar för skyddsinsatser i 

samband med våld i nära relation så arbetar jourerna idag under mer reglerade former och 

står som andra  institutioner under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

 

Tjejjouren Meja 
bildades inom ramen för kvinnojouren år 2006. Tjejjourens främsta uppgift är att ge stöd åt 

tjejer och unga kvinnor. Det sker genom chatt-verksamhet, diskussions- och 

utbildningsgrupper för tjejer inom skolan och kommunens fritidsgårdsverksamhet samt 

Systerskapet, ett arrangemang där storasystrar stödjer lillasystrar  under en längre period. 

Tjejjouren är en självklar aktör i det förebyggande arbetet. Mejas mål för 2016 har varit att 

komma närmare visionen ett jämställt samhälle fritt från våld. Detta genom att stötta, hjälpa 

och stärka tjejer i samhället samt att arbeta med och förändra begränsande attityder hos 

ungdomar, vilket är den avgjort viktigaste insatsen för att nå målet. 

 



 

Styrelsen 
har under året haft, utöver ordföranden, 10 ledamöter.  

Utöver årsmöte och konstituerande möte har styrelsen under året haft 10 protokollförda 

sammanträden. Därutöver har en 2-dagars planeringskonferens genomförts. 

 

Följande ledamöter har under året ingått i styrelsen: 

Gunilla Lange           ledamot,ordförande 

Alice Öberg           ledamot,vice ordf  ej deltagit i styrelsearbetet from oktober 

Birgit Olsson   ledamot, kassör 

Annette Sarasdotter  ledamot, sekreterare avgick årsskiftet 2016-17 

Margareth Lundgren  ledamot 

Kicki Österman Roos  ledamot 

Christine Tedegren  ledamot    

Annica Savelius  ledamot 

Touba Rezai   ledamot  ej deltagit i styrelsearbetet  

Anna Mirling   ledamot  tjejjouren Meja 

Caisa Lehto   ledamot  tjejjouren Meja 

 

Revisorer har varit  

Birgitta  Biderman                                                                                                                      

Kerstin Jansson                                                                                                                                                         

Valberedning                  

Amanda Ekström     avsagt sig uppdraget                     

Kerstin Györi                                                                                                                                                                                  

 

Personal 

• 1 personal,  halvtid   stödsamtal, rådgivning, kontaktperson 

• 1 personal,  halvtid   administration/IT 

• 1 personal,  heltid     barn- och informationsverksamhet, externa kontakter 

• 1 personal,  heltid     samordnare  tjejjouren Meja 

• 1 personal, deltid      projektledning tjejjouren Meja 

•  

Personalen arbetar med råd och stöd till hjälpsökande kvinnor och deras barn samt svarar 

för det fortlöpande arbetet på jouren, bland annat administration och information. 

Personal tjejjouren arbetar med råd och stöd till tjejer och unga kvinnor via chatten samt 

stöd- och diskussion med tjejer i grupp. Verksamheten med Storasystrar innebär att en 

storasyster ur tjejjouren ger stöd under ett år och  bildar par med en tonårstjej som blir 

lillasyster.  

Protokollförda personalmöten har genomförts var 14:e dag under ledning av styrelsens 

ordförande. 

 

 

 

 

 



 

Statistik   

2016 2015 Boende kvinnor 

25 21 Eskilstuna 

 4  3 annan kommun 

29 24 Totalt  

   

  Avvisade kvinnor på grund av platsbrist 

16 22 Eskilstuna 

20 13 annan kommun 

36 35 Totalt  

   

  Boende barn 

31 17 Eskilstuna 

 4  6 annan kommun 

35 23 Totalt  

  varav 

14 13 skolbarn 

21 10 förskolebarn 

   

  Boendenätter kvinnor 

1428 1519 Eskilstuna 

  204     59 annan kommun 

1632 1578 Totalt  

   

  Boendenätter barn 

1581 967 Eskilstuna 

  225   63 annan kommun 

1806 1030 Totalt 

   

  Stödsamtal 

237 327 besökande 

 59  72 boende 

296 399 Totalt 

36 42 samarbetsmöten med socialtjänst m fl 

 

2016 

 

2015 

 

Inkommande telefonsamtal 

162 183 Kvinna  

105 130 Socialförvaltning 

146 142 Övrigt 

424 459 Totalt 



   

  Ärenden 

232 218 Misshandel/hot/övergrepp 

2 6 Vårdnadsfrågor 

90 91 Allmän rådgivning 

61 78 Info om MOA 

385 393 Totalt 

   

  Medlemmar 31/12 2016 

115 116 Kvinnor 

16 17 Män 

131 133 Totalt 

   

 

 

 

 

 

Utbildningar/konferenser                                                                                                                    

            

Tjejjouren Meja har  genomfört två grundutbildningar för nya storasystrar och jourtjejer 

samt deltagit i MHFA-utbildning (Menatal Health First Aid) för volontärer. 

Kvinnojouren MOA har genomfört kurs i säkerhetsplanering, personlig säkerhet/planering 

vid två tillfällen 

                                                          

Personal, volontärer och styrelseledamöter har deltagit i olika utbildningar/konferenser;                                      

Unizon 2-dagars grundutbildningar                                                                                                                        

Unizon 2 inspirationshelger                                                                                                             

Unizon utbildning på temat porr och prostitution. 

- Caroline Engwall, Föreläsning om ”Virtuell våldtäkt”, sexuellt våld på/via nätet 

 - Kristin Gunnarsson, psykolog  vid DBT-teamet, föreläsning om Självskadebeteende,       

suicidprevention och efterlevnadsstöd                                                                                                         

-  Anissa Mohammed Hassan, föreläsning om hederskultur, tvångsgifte och könsstympning                    

-  Konferensen Nordiska Kvinnor Mot Våld 2016 i Kristiansand i Norge. Temat för 

konferensen var Istanbulkonventionen – en framtidens verkstyg för kvinnojourerna                                                           

- Aisha Musa Gaas, Kvinnojouren Somaya, fortbildning om hedersrelaterad problematik                            

 

 

 

 

 

 

 



 

JOURENS GRUNDLÄGGANDE VISION 

- ETT JÄMSTÄLLT SAMHÄLLE FRITT FRÅN VÅLD- 
 
 

Inre verksamhet 

Mål – Erbjuda tillfälligt skyddat boende för kvinnor och deras barn samt medvetandegöra 

kvinnorna om deras rättigheter och möjligheter 

 

 

Skyddat boende 
Under året har antalet boende kvinnor, med behov av  

skydd, varit stort och jouren har haft hög beläggning  

hela året. Antalet kvinnor som nekats boende på grund av platsbrist  

har även detta år varit högt och behovet av akut skyddat boende är alltjämt  

större än tillgången på plats. 

 

Bostadsbristen inom kommunen är fortfarande besvärlig och kvinnorna blir kvar på jouren 

längre än de egentligen behöver. Det akuta skyddet övergår då till ett mera regelrätt boende 

och kvinnor i akut behov av skydd måste avvisas.  

 

Stödverksamhet 
Stödjande samtal 

Under året har 298 stödsamtal genomförts och 36 samarbetsmöten med socialtjänsten. 

Inom ramen för vistelsen på jouren har kvinnorna fått information om de lagar och regler 

som finns i samhället och som berört kvinnornas situation och möjlighet till förändring. Det 

har bland annat handlat om försörjningsfrågor, utbildnings- och försäkringsfrågor och 

möjligheter som finns för att ge barnen det bästa stöd. Kvinnorna har också fått stöd i 

samband med besök hos olika myndigheter samt vid rättegångar. 

 

Under året har Meja breddat stödverksamheten i form av chatt och mejl genom att rekrytera 

fler volontärer och utöka öppettiderna. Mejas stödchatt har under året varit öppen varje 

måndag mellan kl 18-21. I november utökades öppettiderna och chatten är sedan dess även 

öppen varannan torsdag ojämna veckor kl 18-21. 

 

Systerskapsprojektet har fortsatt under året, nya volontärer har rekryterats och nya systerpar 

har matchats. De systerpar som har avslutats efter ett år har givit mycket positiv respons. 

 

 

Barnverksamhet. Jouren tar emot medföljande barn mellan 0-18 år.  

Barnen får stöd av en för barnen avdelad stödperson. Barnverksamheten  

har bedrivits så att alla barn som kommit till jouren ska ha känt sig väl 

bemötta och fått särskild uppmärksamhet.  

Stödet har fokuserats på att stärka barnen genom att skapa trygghet, lugn och ro.  

Att se och bekräfta varje barn är viktiga delar i barnens behov för att orka bearbeta sina 

upplevelser. Barnen har erbjudits olika aktiviteter som gjort vistelsen på jouren så bra och 

normal som möjligt. Det är viktigt att barnen får var barn, leka och ha så roligt som det går i 

den speciella situationen. 

Mammorna har erbjudits stöd i sin föräldraroll för att orka och kunna ge sina barn bästa 

möjliga stöd. 

 

 
2010 – 2016 

Antal boende        218 

Antal avvisade      256 



 

Jour- och Volontärverksamhet 
Kvinnojourens volontärerna har under året tagit vid genom jourtjänst när ordinarie personal 

inte varit i tjänst. Volontärernas insatser har bidragit till att jouren har varit  tillgänglig för 

socialtjänst och  polis  mellan kl 17.00 - 22.00 vardagar och mellan kl 10.00 - 22.00 

lördagar/söndagar och andra helger. I uppdraget som volontär har ingått inskrivningar av 

kvinnor och deras barn utanför kontorstid, stöd och olika aktiviteter för inskrivna kvinnor. 

Volontärer har deltagit i olika manifestationer där kvinnojouren deltagit. 

Antalet volontärer har varierat under 2016 och vid årets slut var de 17 aktiva.  

En arbetsgrupp har utrett möjligheterna att utveckla volontäruppdraget och sammanställt ett 

rapport  med olika förslag. Nuvarande lokaler sätter gränser för vissa aktiviteter men inför 

flytten till större lokaler finns ett färdigt förslag. Volontärer träffas 10 gånger per år och går 

igenom schemateckning, har erfarenhetsutbyte och samtal om aktuella frågor.   

Volontärer har oftast arbetat två och två under jouruppdragen. Detta har gett möjlighet att 

komplettera varandra vid inskrivningarna rent praktiskt samt ersatt varandra vid sjukdom 

och andra oplanerade händelser. 

 

Varje månad har Meja haft regelbundna volontärmöten för planering, stöd och information. 

Månadsmötena skapar en gemenskap och bra gruppdynamik som är viktig för Mejas 

utveckling och långsiktiga hållbarhet. Meja har nått ut till allt fler som känner till vad 

tjejjouren Meja gör och hur vi kan hjälpa. Meja har 21 volontärer – 18 aktiva varav 6 

storasystrar, 9 chattjejer och 3 som arbeta utåtriktat. 

 

Kvalitetssäkringsarbete 
UNIZON, Sveriges Kvinno-och Tjejjourers Riksförbund, har under året uppmärksammat 

behovet av ett utvecklat säkerhetstänk hos kvinnojourer i takt med ett alltmer tufft 

samhällsklimat. Viktigt är att förstärka skalskydd och andra skyddsinsatser för kvinnor, 

barn, anställda och volontärer. Kvinnojouren genomförde under året en kartläggning av 

nödvändiga åtgärder för ett förbättrat skydd..  

 

 

 

Utåtriktad verksamhet 

Mål – Alla i Eskilstuna kommun ska känna till kvinnojouren MOA och tjejjouren Meja samt 

veta vad de står förbättringar 

 

Opinionsbildning och kunskapsspridning 
Det är viktigt att allmänheten har kunskap om vilka stödjande insatser som finns för utsatta 

kvinnor och barn. Under året har information kontinuerligt genomförts på olika sätt både om 

jourens uppdrag och våldsproblematiken i nära relation. 

Tre medlemsbrev har skickats ut till medlemmarna med information om viktiga händelser 

varvat med statistik och aktuell fakta. 

En annan viktig del i informationsarbetet har varit besök på arbetsplatser och hos olika 

organisationer. Under året har 56 sådana besök genomförts, 6 studiebesök har tagits emot på 

kvinnojouren och representanter från jouren har deltagit vid 14 samverkansmöten med olika 

myndigheter, främst inom socialtjänsten, samt andra ideella föreningar.  

Meja har under året kommit i kontakt med flera högstadie- och gymnasieskolor än tidigare 

år och i helklasser samt tjejgrupper anordnat föreläsningar och workshops om bland annat 

normer, våld, ideal, sexuellt våld och HBTQ+. Meja har bra kontakt med flera fritidsgårdar 

och har även där anordnat workshops under tjejkvällar. 

Även öppna föreläsningar har genomförts på teman som våld, hedersvåld och porrindustri 

 



Representanter för MOA/Meja har deltagit i olika sammanhang, t ex kommunala och andra 

myndighetsnätverk, där polis, Länsstyrelsen, landstinget och enskilda företag funnits med.  

Vid varje sådant tillfälle har uppfattningen framförts att endast genom trägen upprepning om 

våldets existens samt kravformuleringar beträffande åtgärder som motverkar våldet kan ett 

samhälle fritt från våld uppnås. Synen på kvinnor och barn som utsätts för våld, hot och 

kränkningar måste förändras och alla människors rätt och lika möjligheter till ett liv utan 

våld och hot om våld måste alltid framhållas. 

Under året har MOA/Meja 

- deltagit i aktiviteter på Cykelns dag, 14 maj, på Fristadstorget. Vi delade ut flyers och 

annan information om jourens verksamhet och bemannade också cykelbussen. 

- under sommaren hade Meja sitt första sommarläger för tjejer. Lägret varade i 4 dagar och 

vände sig till alla tjejer i Eskilstuna kommun i åldrarna 13-16 år. Lägret bemannades av 

volontärer som ordnade aktiviteter om dagarna. Det var ett lyckat evenemang och mycket 

uppskattat av tjejerna som deltog. Lägret uppmärksammades av Eskilstuna-Kuriren och fick 

bra respons från många håll. 

- Meja deltog i Parkfestivalen i början av augusti. Där trygghetsvandrade volontärer ihop 

med föreningen Tillsammans Eskilstuna. 

- deltagit i aktiviteter på Jämställdhetsdagen, 26 augusti, på Fristadstorget 

- genomfört aktiviteter i samband med Internationella dagen mot våld mot kvinnor, 25 

november 2016, genom manifestation mot våldet på Fristadstorget i Eskilstuna. 20 tända 

marschaller lyste upp i höstmörkret och symboliserade de kvinnor som under året mist sina 

liv genom våld från en partner eller före detta partner. 

 

Under året har Meja tilldelats Eskilstuna kommuns Jämställdhetspris 2016, 10.000kr, för det 

viktiga arbete som Meja bedriver.  

Jämställdhetsberedningens ordförande Lisa Friberg överlämnade priset med  

motiveringen ”För mycket värdefulla insatser och stort engagemang i arbetet för jämställt 

samhälle fritt från våld. Ett samhälle där alla flickor, tjejer och kvinnor kan känna sig 

trygga. Volontärerna på tjejjouren Meja är unga kvinnor med olika intressen, utbildningar 

och yrken, som sedan tio år tillbaka bidrar med sin tid, kunskap och medmänsklighet i 

samtal med unga tjejer via chatt, mail och telefon. Bland de möten som genomförs IRL är 

Storasysterverksamheten värd ett särskilt omnämnande. Tjejjouren syns i samhällsdebatten 

och gör aktiviteter i skolor. I en tid då alltför många unga kvinnor lider av psykisk ohälsa 

gör tjejjouren Mejas insatser stor skillnad!” 

 

 

 

 

     

 

    Mejas sommarläger för tjejer 

 

 

Mediakontakter 
Under året har både kvinno- och tjejjouren funnits med vid ett flertal tillfällen i 

lokaltidningen i samband med olika aktiviteter. T ex intervjuades Meja av Eskilstuna-

Kuriren om kommunens satsning på att utreda unga tjejers psykiska ohälsa och sommarens 

tjejläger.  Vår gemensamma ljusmanifestation på Fristadstorget vid Internationella 

våldsdagen den 25 november blev en uppmärksammad artikel. Sörmlandsradion och TV4 

Sörmland har också uppmärksammat olika aktiviteter samt gjort intervjuer, bl a ang sexuella 

trakasserier på festivaler.  

 



Sociala medier 
Under året har jouren utvecklat sin närvaro på Facebook och lägger ut alltmer information 

som når ut till många besökare. 

Meja är aktiva i flera social medier, Facebook, Instagram, Twitter och hemsidan. Där finns 

tips om vart man kan vända sig vid behov av stöd samt information om Mejas olika 

aktiviteter. 

 

Samverkan 
Samverkan med andra organisationer och myndigheter har ingått i det dagliga arbetet. Det 

har varit värdefullt att få tillgång till den kunskap och kompetens som finns inom olika 

organisationer. Viktiga samverkanspartner har bl a varit Trygga Eskilstuna samt STOPP och 

Se-oss, de sistnämnda är stödjande verksamheter inom Eskilstuna kommun. 

 

Kvinnojouren har en kontinuerlig dialog med socialtjänstens handläggare i olika 

gemensamma frågor som berör jourverksamheten.  

 

 

 

 

Finansiering 

Mål – Öka medlemsantalet bestående av enskilda personer och företag samt öka antalet 

bidragsgivare och sponsorer 

Kvinnojouren MOA/Tjejjouren Meja har ett årligt verksamhetsbidrag från Eskilstuna 

kommun som grundfinansiering. Jourerna i landet har årligen möjlighet att söka bidrag från 

olika myndigheter, främst Socialstyrelsen, vilket bidragit till finansieringen. Därutöver har 

jouren erhållit sponsringsbidrag från företag/organisationer samt gåvor från privatpersoner 

och föreningar. Gåvorna har bidragit till att kvinnor och barn fått en guldkant i tillvaron i 

form at lite extra gott till storhelger, fredagsmys till barnen samt inslag av besök på bl a bio, 

bowling och vattenäventyr. 

 

Medlemsavgifter 
Medlemsavgifterna för 2016 har inbringat 26.800kr. Medlemsavgiften för året har varit  

200kr. 

 

Ekonomi 
Ekonomisk berättelse och resultat, se separat redovisning och handlingar. 

Styrelsen föreslår att årets resultat överförs i ny räkning. 

 

Övrigt 
Länsföreningen 
Kvinnojouren MOA/Tjejjouren Meja ar under året varit medlem i Länsföreningen för 

kvinno-och tjejjourer i Sörmland. Föreningens huvuduppgift har varit och är alltjämt samla 

jourerna i länet för gemnsamma utbildningar och konferenser. 

 

Unizon – Kvinno-och tjejjourernas förbund 
Ett jämställt samhälle fritt från våld. Det är Unizons vision som utgår från idén om alla 

människors höga och lika värde – om kvinnors och mäns jämställdhet och lika rättigheter att 

leva i värdighet och frihet. 

 

 

 

 



 

Avslutning 

Kvinnojouren MOAs huvuduppgift har alltjämt varit att ge kvinnor och deras barn skyddat 

boende i kombination med stöd och hjälp för att kunna förändra sin livssituation. 

Tjejjoren Mejas huvuduppgifter har varit stödverksamhet i olika former för tjejer och unga 

kvinnor genom chattkvällar, diskussionsgrupper för tjejer i skolor/fritidsgårdar samt 

Systerskapet. 

 

Viktiga har varit de möten som uppstått planerat och/eller spontant med enskilda och 

grupper av personer. Dessa möten har skapat möjligheter att sprida kunskap om samt 

påverka attityder och värderingar när det gäller våld i nära relation.  

Genom det enträgna utåtriktade arbetet får med tiden fler och fler kvinnor och unga tjejer 

kunskap om att kvinno-och tjejjouren finns och vilka stödinsatser som erbjuds dem. 

 

Eskilstuna i mars 2017 

Kvinnojouren MOA/Tjejjouren Meja 

Styrelsen 

 

 

 

 

Gunilla Lange    Birgit Olsson   Margareth Lundgren 

 

 

 

 

 

Kicki Österman-Roos   Annica Savelius  Caisa Lehto 

 

 

 

 

 

Anna Mirling    Christine Tedegren  Annette Sarasdotter 

 

 

 

 

 

Alice Öberg    Touba Rezai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnojouren MOA 

Tel  016-512109 

E-post  info@kvinnojourenmoa.se 

Hemsida www.kvinnojourenmoa.se 

 

 

 

 

Tjejjouren Meja 

Mailjour info@tjejjourenmeja.se 

Hemsida www.tjejjourenmeja.se 
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