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Styrelsens arbete  
Styrelsen har under året 2018 haft sex styrelsemöten, ett årsmöte och två extra årsmöten.  
Samtliga möten har skett under fastställd ordning. Verksamhetschef har kallats in på möten 
för att rapportera om verksamhetens operativa arbete – detta har senaste delen av året 
gjorts via PowerPoint vilket styrelsen ansett varit tydligt och bra för att få en övergripande 
förståelse och insyn i verksamheten. 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 2018 på 
700 000 kronor (Sjuhundra tusen kronor) samt på 381 000 kronor (tre hundra åttioen tusen 
kronor). Kvinnojouren har även fått ett verksamhetsbidrag av Säters kommun på 80 000 
(åttio tusen kronor). Årets resultat framgår av årsredovisning samt utförlig rapport.  
 
 
Verksamheten 
Kvinnojouren Kullan är en ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst 
obunden.  

Visionen för verksamheten är: ”Ett jämställt samhälle fritt från våld” 

Syftet med verksamheten är att utgöra ett stöd samt ge och förmedla hjälp till kvinnor 
och barn som utsätts/utsatts för någon form av våld- och förtryck. 

Under 2018 har ett hållbart strukturerat arbete utarbetats för att kvinnor och deras 
barn som är utsatta för våld ska få stöd och skydd samt ett evidensbaserat 
förebyggande arbete i bred samverkan för att minska mäns våld mot kvinnor. 

Kvinnojouren Kullan har eftersträvat att vara en kompetent och självklar 
samverkanspart i alla frågor som rör mäns våld mot kvinnor. Allt arbete som sker på 
Kvinnojouren Kullan genomsyras utifrån ett barnperspektiv.  

Verksamheten omfattar mycket administrativt arbete med olika överenskommelser, 
avtal, dokumentation vid SoL placeringar samt stöd och skrivelser till olika 
myndigheter såsom polis, socialtjänst, landsting, olika skolor, advokat, åklagare, 
socialstyrelsen, landsting. Ofta behöver kvinnojouren anlita tolk för att översätta 
dokument eller samtal.  

Kvinnojouren Kullan har stått utan skyddat boende under första halvåret då den förra 
lägenheten blev avslöjad. På grund av bostadsbrist har det varit svårt att hitta en ny 
bostad. Från maj har kvinnojouren Kullan hyrt en bostad av privatperson och där har 
nu ett skyddspaket utarbetats i samverkan med Securitas, polis och Dialect. Nya 
rutiner är framtagna och säkrade för att uppfylla alla de krav som förväntas av ett 
skyddat boende och en barnansvarig har anställts för att ta vara på barnens behov. 
Sedan oktober har kvinnojouren haft placeringar som varit nöjda över insatsen med 
bra betyg av både de placerade kvinnorna och medföljande barn som den 
placerande socialtjänsten. Placeringskostnaden skall täcka alla fasta utgifter för 
boendepersonal, bostad, larm och övriga kostnader på huset. Stor efterfrågan har 
funnits under 2018 gällande placering från hela landet. Från och med det nya 
samverkansavtalet 2019 är tanken att Falu kommun och Säters kommun ska kunna 
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placera vid Kvinnojouren Kullan med något reviderat pris – dock inte så att jouren går 
i förlust.  

Den öppna verksamheten har under året varit bemannad vardagar mellan 10.00 – 
15.00 och därefter har hjälpsökande kunnat kontakta jouren via Messenger, chatt på 
hemsida samt sökt information via hemsidan. Ett nytt telefonisystem via Dialect gör 
det lätt för den som ringer att veta vad den skall vända sig. En myndighetstelefon har 
tillförskaffats för att myndigheter och placerade i boendet alltid skall kunna nå 
ansvarig och jourpersonal, dygnet runt.  

 

 

 

 

Under 2018 har kvinnojouren Kullan arbetat med:  

 

✓ Byggt upp ett nytt skyddat boende för SoL placeringar våld i nära relationer med ett 
skyddspaket som håller för ett högriskboende. 

✓ Stöd gällande placering av medföljande husdjur och i de frågorna samverkat med 
föreningen VOOV. 

✓ Varierande- och individanpassat stöd till hjälpsökande i vår öppna mottagning under 
vardagar mellan tiderna 10:00 – 15:00. 

✓ Bedrivit opinionsbildning och spridit information om mäns våld mot kvinnor och barn 
samt om kvinnojourens arbete. 

✓ Utarbetat ett hållbart telefonisystem i samverkan med Dialect. 

✓ Samarbetat med andra organisationer och myndigheter i frågor om mäns våld mot 
kvinnor och barn. 

✓ Arbetat våldsförebyggande via opinionsbildning.  

✓ Utarbetat en ny hemsida: www.kvinnojourenkullan.se  

✓ Utarbetat en ny logotyp och illustrationer tillsammans med Femkonst: 
www.femkonst.nu  

✓ Skapat nya foldrar, flyers, roll – ups och övriga material för att nå ut till målgruppen på 
mässor och annat. 

✓ Utarbetat en ny verksamhetsstruktur via ledningssystem och därav skapat rutiner, 
policys, riktlinjer. Under året har kvinnojouren även arbetat upp en hållbar struktur för 
GDPR, men detta behöver uppdateras kontinuerligt. 

✓ Skaffat fler samverkansparter på bred front och även diskuterat eventuella 
utvecklingsmöjligheter tillsammans – visioner som exempelvis en filial i framtiden för 
att stödja våldsutsatta. Detta är dock ännu bara visioner, men en diskussion har förts 
ur ett framtidsperspektiv.   

✓ Skrivit ett samverkansavtal med Falu kommun för 2019. 

http://www.kvinnojourenkullan.se/
http://www.femkonst.nu/
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✓ Bedrivit opinionsbildning via utbildning, information, mässor, kvinnodag, utbildning, 
samverkan, öppet hus, föreläsning, manifestation och intervjuer. 

✓ Anställt ytterligare personal då det varit svårt att enbart ha volontärer som resurs i det 
skyddade boendet. 

✓ Skaffat ett instagramkonto och uppdaterat Facebook – dessa sidor tillsammans med 
hemsida uppdateras kontinuerligt. 

 

Organisation 

Kvinnojouren Kullan har en styrelse bestående av 5 ledamöter och två suppleanter. 
Överenskommelse med Säters och Falu kommun kring boende och stöd. Även andra 
kommuner i landet är välkomna att kontakta kvinnojouren och placera enligt SoL på 
det skyddade boendet i mån av plats. Kvinnojouren ansöker tvåårsvis om 
stadsbidrag från Socialstyrelsen. Tidigare verksamhetschef avslutade sin tjänst sista 
mars 2018 på egen begäran och en ny verksamhetschef är sedan januari 2018 
tillsvidareanställd på heltid, en verksamhetsutvecklare/verksamhetsstöd 
projektanställd på heltid sedan september 2018 och verksamhetsstöd/administratör 
projektanställd på sjuttiofem procent sedan november 2018 samt en socionom 
behovsanställd i boendet som barnansvarig sedan oktober 2018.  

 

Förhållandet till kommunen 

Det är kommunerna som ansvarar för insatser enligt socialtjänstlagen 2 kap 2§ och 5 
kap 11 § SoL Kvinnojouren Kullans roll i samhället är att vara ett komplement till 
socialtjänsten genom att hjälpa/stötta kvinnor och barn i krissituationer. Vår 
huvudsakliga roll är att erbjuda skyddat boende i mån av plats, stödsamtal, kontakt 
med myndigheter såsom socialtjänst, sjukvård, psykiatri, polis, advokat samt följa 
med vid rättegång med mera. Kvinnojouren Kullan har under året 2018 fått 
förtroendet att bilda nytt samverkansavtal med socialnämnden i Falu kommun – detta 
avtal gäller fr.o.m. januari 2019. Avtalet ger Kvinnojouren större möjlighet att få 
bidrag från kommunens fonder, dessa skall kvinnojouren ansöka om senast sista 
mars 2019.  

Kvinnojouren har under året haft kontinuerliga möten och samverkan med 
kommunens kvinnofridsavdelning vilket varit ett viktigt och uppskattat samarbete, då 
vi inte sällan stöttar kvinnor i kontakten med avdelningen då de i första hand tagit 
kontakt med kvinnojouren av rädsla för myndighetskontakt.  

 

Förhållandet till övriga kvinnojourer 

Kvinnojouren jobbar på samarbetet med övriga kvinnojourer. Det sker exempelvis via 
studiebesök hos vardera jouren för att bygga upp en trygg brygga mellan varandra, 
vilket underlättar då en kvinna behöver stöd – ju mer samverkan med övriga 
verksamheter, desto lättare är det att hitta en effektiv och human lösning för kvinna- 
och barn samt att byta erfarenheter och kunskap med varandra. 
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Medlemmar 

Det finns olika sätt att engagera sig i kvinnojouren Kullan, antingen som stödmedlem 
eller aktiv medlem. Stödmedlemmar betalar medlemsavgift men är inte engagerade i 
jouren i övrigt. Aktiva medlemmar är välkomna på medlemsmöten och  
får gå utbildningar samt engagera sig ideellt för föreningen på olika sätt, men utan 
direktkontakt med utsatta kvinnor och barn. För att bli aktiv medlem krävs Unizons 
grundutbildning, intervju, tystnadsplikt, utdrag ur belastningsregistret och ett 
godkännande av styrelsen. 

Det ska upplevas som givande och meningsfullt att engagera sig i Kvinnojouren. De 
aktiva medlemmarna benämns även med andra ord som volontärer. De ska känna 
sig uppskattade och få den utbildning och kunskap som krävs för att de ska kunna 
genomföra sina uppdrag på ett bra sätt.  

Svårigheten har under året varit att få till en kontinuitet i volontärverksamheten, då 
flertalet inte stannar så länge på grund av olika anledningar i livet, vilket utger en fara 
i att räkna med volontärer i boendet, där det ofta är snabba lösningar som behövs. 
Eftersom kvinnojouren arbetar under SoL vid placeringar krävs det professionalitet 
och kvalitet enligt riktlinjer och lagar.  

Volontärverksamheten behöver byggas upp efter när det passar den ideella 
personen och dess insats. Volontärverksamheten har blivit alltför sårbar varav det 
behövts anställda i verksamheten som en trygg bas. Volontärer kan däröver bidra 
med mycket annat, som en extra insats där den fasta bemanningen inte räcker till – 
exempelvis med praktiska göromål som att klippa gräs, handla, städa, svara på chatt, 
messenger och i framtiden när basen är trygg kan även volontärverksamheten träda 
in mer i det skyddade boendet, när verksamheten funnit sin stabilitet.  

Vid årets slut hade kvinnojouren Kullan 35 betalande medlemmar. Medlemsavgiften 
har varit oförändrad sedan tidigare år på 150 kronor/år. 

 

Stöd- och samverkan övriga  

Kvinnojouren Kullan söker kontinuerligt efter olika varianter av stöd- och samverkan 
som kan bidra med kunskap, hjälp och annat som exempelvis juridisk rådgivning, 
eller socionomer som kan ha samtal i öppna verksamheten eller annat, samverkan 
med skolor, andra organisationer eller professioner. Vi har i dagsläget en jurist som 
bidrar med värdefull juridisk rådgivning och vi samverkar även med Advokaterna 
Wikner som erbjuder en kostnadsfri rådgivningstimme för kvinnor i behov av det. Vi 
samverkar med Folkuniversitetet och Sisters Unite som är värdefullt gällande att 
bidra med opinionsbildning tillsammans – där vi blir starkare i ett större 
sammanhang. Vi arrangerar evenemang och kurser gemensamt med Sisters Unite 
och kommer fortsätta ordna Work Shops tillsammans med Folkuniversitetet – vilket 
blivit en succé med fullbokade platser för hjälpsökande kvinnor. Utgifter för dessa 
aktiviteter har tagits från de statsbidrag som inkommit från Socialstyrelsen.  

Kvinnojouren har under året samverkat med brottsoffer – och 
personsäkerhetsgruppen i Dalarna, Polismyndigheten som varit ett stöd gällande 
svår hot och våldproblematik, exempelvis hedersrelaterade nätverk som gör 
hotbilden svår och komplex – där nätverkskartor kan behövas i ärendet. 
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Personsäkerhetsgruppen kan även stötta med säkerhetssamtal för den våldsutsatta 
kvinnan.  

 

Utbildningar/Konferenser/Internat/Föreläsningar 

Under året har verksamhetschef, övriga anställda, styrelsen och volontärer deltagit i 
följande:  

 

• Månatlig samverkan med olika teman via läns gruppens samverkan mot våld i nära 
relation i Dalarna, Länsstyrelsen är sammankallande.  

 

• Föreläsning, Rädda barnen – Stadsbiblioteket Falun den 31 januari. 

 

• Anordnat föreläsning för allmänheten vid Näringslivets hus den 8 mars. 

 

• Föreläsning Falu stadsbibliotek – NxTMe angående incest. 

 

• Utbildning, Länsstyrelsen Grand Hotell Falun den 15 mars.  

 

• Grundkurs för volontärer/anställda Unizon, Stockholm den 7–8 april. 

 

• Grundkurs skyddade personuppgifter, Ludvika.  

 

• Frukostmöte med Falu kommuns samverkansgrupp gällande GDPR den 7 maj, 
Grand Hotell. 

 

• Myndighetskonferens i Stockholm 29-30 maj. 

 

• Utbildning GDPR i Stockholm den 4 juni. 

 

• Utbildning Unizon den 2-3 juni – Tema: Sexuellt våld och sårbara grupper. 

 

• Utbildning rädda barnen 9 oktober – Barn på skyddat boende. 
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• Grundkurs Unizon i Falun (bokad av kvinnojouren Kullan) den 22-23 september. 
Plats: Scandic Hotell, Falun. 

 

• Utbildning Länsstyrelsen, Stockholm: Tema ” Intersektionella perspektiv” den 25 
september. 

 

• Informationsdag om prostitution och människohandel, Högskolan Dalarna den 26 
september. 

 

• Utbildning om psykisk ohälsa, Maxim teatern i Borlänge den 27 september. 

 

• Frukostmöte FINSAM om våld i nära relationer den 5 oktober. 

 

• Manifestation tillsammans med Sisters Unite: https://kvinnojourenkullan.se/sisters-
unite-dalarna-2018/  

 

• Utbildning Länsstyrelsen Hedersrelaterat våld – och förtryck, Lugnet Kyrkan i Falun.  

 

• Internat i Tällberg den 28-29 november: Tema ” Barn på skyddat boende ” – om 
samverkan och ansvarsfördelning. Länsstyrelsen har samordnat.  

 

• Utbildning: Möjlighet att upptäcka våldsutsatta barn/kvinnor i djurskyddsärenden den 
11 december. Plats Scandic, Falun.  

 

 

Övriga aktiviteter:  

Övriga aktiviteter som kvinnojouren Kullan deltagit i samt anordnat för anställda, 
styrelse, samverkanspartners, hjälpsökande, volontärer, allmänheten. 

• Ljusmanifestation stora torget, Falun den 8 mars. 

 

• ”Rödsprängda ögon i mörkret” kulturhuset tio 14 i Falun, en berättelsebaserad 
föreställning i revolutionstider till förmån för Kvinnojouren Kullan. Arrangör: 
Balettakademin Datum: Den 12 maj. 

 

• Gruppmöten med kommunens samverkansgrupp med olika teman kring hot- .och 
våld i nära relation. 
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• Kvinnodag i Stora Skedvi till förmån för Kvinnojouren Kullan den 11 augusti med 
inbjudna föreläsare och olika aktiviteter. Arrangör Lars Andersson (se hemsida för 
mer information).  

 

• Samtalsgrupper anordnade av kvinnojouren kullan – målgrupp hjälpsökande kvinnor. 
Inhyrd KBT – terapeut/samtalscoach från RAW-Relations.  

 

• I samarbete med Folkuniversitetet: Anordnat Workshops och studiecirklar för 
kvinnojourens hjälpsökande målgrupp. Olika självstärkande teman vid vartdera 
tillfället. Fullsatta sessions varje gång som blivit mycket uppskattat. 

 

• Öppet hus för att uppmärksamma dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor den 25 
november. Nytt samarbete med coach som presenterade och uppmärksammade 
dagen med att prata om kroppspositivism och verktyg för att stärka sig själv.  

 

• Öppet hus - Filmvisning ”Pornland” den 5 december för att uppmärksamma och 
diskutera problematiken inom porrindustrin. 

 

• Intervju Dala-Demokraten gällande nya organisationen i Kvinnojouren Kullan. 

 

• Intervju Falu-Kuriren gällande samtyckeslagen. 

 

• Föreningsdag vid högstadiet Västra skolan i Falun den 1 maj. 

 

• Informationsdag om vår verksamhet för säters kommuns boendeplacerare den 23 
september. 

 

• Informationskväll för Falu/Borlänge Zontaklubb om vår verksamhet under september 
månad. 

 

• Kärngruppsmöte Sisters Unite den 20 september. 

 

• Information för Falu Kommuns socialtjänst om vår verksamhet och förslag för nytt 
samverkansavtal som Socialnämnden beslutat om den 27 september. 

 

• Intervjuer vid olika tillfällen av studenter inför examensarbete. 
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• Under 2018 har kvinnojouren tagit emot två elever som gjort sin praktik i 
verksamheten.  

 

• 16 days i samarbete med Zonta klubben Falun/Borlänge och den 4 december 
pratade Zonta om kvinnojourens verksamhet utifrån vad som framkom vid mötet som 
var i oktober.  

 

• Informationsmöte maj månad för advokaterna Wikner i Falun inför ny samverkan. 

 

Avslutning och tack 

Vår uppgift är att vara ett komplement till socialtjänstens verksamhet för att ge stöd till 
hjälpsökande kvinnor och deras barn med målet att påbörja en förändring av deras 
livssituation.  

För att lyckas med genomförandet av en verksamhet som genomsyrar kvalitet, tillgänglighet, 
kunskap, utveckling, transparens behöver Kvinnojouren Kullan ekonomiskt stöd för att nå 
målen.  

Kvinnojouren Kullan vill med denna verksamhetsberättelse tacka Säters kommun för det 
verksamhetsbidrag som inkommit till föreningen. 

Kvinnojouren vill även tacka Socialstyrelsen för det verksamhets – och organisationsbidrag 
som varit föreningen till stort gagn under året, utan det hade den stora utveckling som skett 
aldrig varit möjligt.  

Kvinnojouren tackar också ödmjukast för de gåvor som inkommit till föreningen från 
privatpersoner, medlemmar, stiftelser, kyrkor, balettakademin, kvinnodagen i Säter, 
föreningar, företag, Rotary med flera.  

Styrelsen vill avslutningsvis tacka aktiva volontärer för deras värdefulla arbetsinsatser som 
bidragit till ett stöd till de hjälpsökande och föreningen i sin helhet. 

Stort tack också till våra stödmedlemmar! 

 

 

FALUN 2019-02-22 

 

 

 

 

 


