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VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 2021 

Styrelsen för Kvinnojouren Kullan lämnar härmed följande verksamhetsberättelse med 

årsbokslut för verksamhetsåret 2021. 

 

Styrelsens sammansättning efter årsmöte den 25 mars 2021 

 

 

 

Organisation 

Kvinnojouren Kullan är en allmännyttig 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. 

Kvinnojouren Kullan har under verksamhetsåret 2021 haft en styrelse bestående av en 

ordförande, fyra ledamöter, sju suppleanter samt en person i valberedningen. Föreningen har 

under 2021 haft totalt 90 betalande medlemmar. Under hela 2021 har två personer varit 

anställda på 100 % vardera, varav den ena som verksamhetschef och den andra som 

administratör och kvinnofridsrådgivare.  

Styrelsen har sedan årsmötet i mars 2021 haft ett konstituerande möte, 5 stycken ordinarie 

styrelsemöten samt 1 extra styrelsemöte. Samtliga möten har skett under fastställd ordning. 

Verksamhetschef samt anställd har deltagit på mötena för att rapportera om verksamhetens 

operativa arbete. Samtliga styrelsemöten är protokollförda av vald sekreterare. Alla protokoll 

har lämnats till ansvarig revisor inför årsmötet.  

Delar av styrelsen har under året  deltagit i en utbildningsdag gällande styrelsearbete för att få 

inspiration och kunskap kring hur de på bästa sätt ska kunna utföra sitt uppdrag som styrelse 

för Kvinnojouren Kullan.  
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Ekonomi 

Kvinnojouren Kullan har sökt och beviljats statsbidrag från Socialstyrelsen för året 2021 på 

500 000 kronor samt beviljats 416 667 kronor från riksförbundet UNIZON utifrån de extra 

pengar som regeringen avsatt för tjej- och kvinnojouren med anledning av covid19-pandemin. 

Kvinnojouren har även blivit beviljad 420 000 kronor ur stiftelsen  Aurora Fahlvik i Falun. För 

placering i det skyddade boendet har kvinnojouren fått in 243000 kronor. Utöver detta har 

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

utförlig revisionsrapport.  

 

Medlemskap 

Det finns olika sätt att engagera sig i Kvinnojouren Kullan, men oavsett engagemang så 

behöver en bli medlem i föreningen. Detta sker genom att man betalar in medlemsavgiften som 

under 2021 låg på 150 kr/år. Alla medlemmar är välkomna på medlemsmöten och olika 

evenemang som arrangeras av jouren. Vill man sedan vara mer aktiv inom föreningen finns 

möjligheten att bli volontär eller engagera sig i styrelsearbetet. För att bli volontär hos 

Kvinnojouren Kullan krävs genomgången grundutbildning, uppvisande av godkänt utdrag ur 

polisens belastningsregister och underskrivet tystnadslöfte. Under 2021 har två grupper med 

volontärer utbildats av de anställda på jouren. Under våren hölls volontärutbildningen digitalt, 

och under hösten skedde utbildningsträffarna fysiskt på plats i folkuniversitetets lokaler.  Som 

ett resultat av detta har Kvinnojouren  i dagsläget 18 aktiva volontärer. 

Stödverksamheten 

Under 2021 har vi på  Kvinnojouren Kullan haft kontakt med ca 260 unika individer som  sökt 

kontakt med jouren utifrån att de själva eller någon i deras närhet är eller har varit utsatt för 

våld i en nära relation. Vissa har önskat kontakt vid ett flertal tillfällen över en längre tid, 

medans andra enbart önskat kontakt vid något enstaka tillfälle. Totalt har detta resulterat i över 

800 stödtillfällen. Det är i jämförelse med föregående år en rejäl ökning av antalet stödtillfällen 

(2020 låg det på ca 500 st.). Majoriteten av de stödsökande har varit tjejer och kvinnor. 
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Kontakten har skett dels över telefon och digitala medier såsom mail, chatt och sms, och dels 

genom personliga möten – helt utifrån personens önskemål och möjligheter.  

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 av anställd personal vardagar mellan 

08.00 – 16.30. Jourtelefonen och chatt (för stödsökande) har varit öppen Måndag till Torsdag 

mellan 08.00 – 16.00 samt Fredag 08.00 - 12.00. Utöver detta har Kvinnojouren Kullans 

volontär bemannat jouren under ett antal onsdagskvällar mellan kl. 18-20, och därigenom 

möjliggjort för stödsökande att höra av sig utanför ordinarie öppettider.  

Kvinnojouren Kullan har under året haft totalt 2 kvinnor samt 1 barn placerade i det  skyddade 

boende som togs i bruk under hösten 2020. Den ena placeringen var över en helg, medan den 

andra varade i ca 5 månader. I bägge fall var placerande kommun annan än Falu kommun. 

Opinionsarbete & utbildning 

Förutom den rena stödverksamheten har Kvinnojouren Kullan 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 både stödsökande och allmänheten. Inom 

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

digitala konferenser och utbildningar. Nedan följer några exempel:  

- Barnen som blev kvar - UNIZON 

- Styrelseutbildning  - ABF  

- Ordförande- och Ledarskapskonferens - Unizon  

- Machofabriken - Unizon och MÄN 

- Hedersrelaterat våld - Länsstyrelsen digital konferens  

Under året har Kvinnojouren Kullan bjudit in sina medlemmar till ett digitalt medlemsmöte för 

att informera om det dagliga arbetet på jouren, samt ge tillfälle för medlemmarna att ställa 

frågor. Kvinnojouren Kullan har under 2021 även målmedvetet arbetat med att synliggöra sin 

verksamhet. Jouren hade exempelvis under våren en reklamkampanj på Faluns stadsbussar. 

Under Unizons årligt återkommande kampanjvecka “En vecka fri från våld” arrangerade 
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Kullan en  föreläsning med juristerna Malin Nilsson och Marielle Stenvall som behandlade 

ämnet vårdnad, umgänge och separation. Kvinnojouren anordnade även en grundläggande 

föreläsning om våld samt deltog som medverkande i föreningen Zontas manifestation mot 

mäns våld mot kvinnor den 25 november.  Utöver detta har Kvinnojouren Kullan vid flera 

tillfällen besökt andra verksamheter för att prata om Kvinnojourens arbete och våld i nära 

relationer för bla Rotary, Soroptimisterna, Svenska kyrkan samt elever vid Leksands 

folkhögskola.  

Att synas i sociala medier som facebook och instagram har också varit en del i det strategiska 

arbetet med att nå ut till allmänheten, dels med information om verksamheten, dels med 

information om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Material om verksamheten i 

form av informationsfoldrar på både svenska och engelska har lagts ut på flera av kommunens 

vårdcentraler samt även hos andra aktör såsom polisen, bibliotek, med flera.  

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 2021 ingått i samverkansgrupper tillsammans med både 

Falu kommun och Länsstyrelsen Dalarna. Kvinnojouren Kullan är även en del av nätverket 

Sisters Unite Dalarna, som samlar organisationer som arbetar för flickor och kvinnors 

rättigheter. Under året har även fler mindre samarbeten skett med andra organisationer inom 

Sisters Unite nätverket, så som Zonta och Soroptimisterna vilka även de arbetar med frågor om 

kvinnor och flickors rättigheter.  

Folkuniversitetet Dalarna är en annan aktör som Kvinnojouren Kullan flertalet gånger 

samarbetat med. Exempelvis vid höstens grundutbildning för nya volontärer som tog plats i 

folkuniversitetets lokaler, föreläsningen med juristerna samt den öppna föreläsningen om våld 

i samband med “en vecka fri från våld”. Kvinnojouren Kullan har även samarbetat med 
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Friskis&Svettis i Falun, då det anordnades ett kostnadsfritt yogapass med möjlighet att ställa 

frågor om våld i nära relationer efter.  

Nya kontakter har etablerats med andra aktörer i samhället i syfte att nå ut till fler personer och 

även stötta dem i frågor kring våldsutsatthet. Några exempel är Access Rehab och 

arbetsförmedlingen. Det har även skett samtal med representanter från socialnämnden samt 

socialchef angående verksamheten och eventuella möjligheter till någon form av mer 

strukturerat samarbete.  

Genom tidigare etablerat samarbete med advokat Catharina Wikner och jurist  Malin Nilsson, 

samt genom ett nytt samarbete med  Kastrup Lilja advokater har Kvinnojouren Kullan fortsatt 

kunna förmedla erbjudande om gratis juridisk rådgivning till våldsutsatta kvinnor. 

 

I Kvinnojouren Kullans verksamhetsplan för 2020 fanns följande mål uppsatta för 

verksamheten: 

1.      Bedriva skyddat boende 

2.      Hålla god kvalitet i stödverksamheten 

3.      Vidareutbilda anställda och volontärer 

4.      Kompetensutveckla styrelsen 

5.      Marknadsföra verksamheten 

6.    Vara en självklar del och väl ansedd aktör i arbetet mot mäns våld mot kvinnor i 

Falu kommun 

7.      Ha en fungerande volontärverksamhet 

8.      Utveckla kontakten med, och antalet, stödmedlemmar 

9.      Opinionsbilda 

10.  Säkerställa jourens fortlevnad 
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Utifrån det som finns beskrivet i verksamhetsberättelsen ovan har Kvinnojouren Kullan uppnått 

majoriteten av målen.  

 

 

Stort tack! 

Med det vill vi tacka för året som gått och rikta ett särskilt tack till våra medlemmar, aktiva 

volontärer, till företag och privatpersoner som på olika sätt bidragit till verksamheten. 

 

 

FALUN 2022-02-23 

 

     


