
Verksamhetsberättelse år 2021

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret
1 januari 2021 till och med 31 december 2021



Året som gått 3

Kraftbyråns verksamhet i korthet 4

Organisation och verksamhet 2021 4
Medlemmar 4
Styrelsen 4
Valberedning 4
Interna revisorer 4
Extern revisor 4
Kraftbyråns avlönade funktioner under verksamhetsåret 4

Intern verksamhet 5

Stödverksamhet 5
Inställt stöd mot en redan sårbar grupp 5

Våldsprevention 6

Opinion 7

Sociala medier 9

Samverkan och dialog 10

Utbildning och kompetensutveckling 12

Framåtblick 13

Verksamheten i siffror 14



Året som gått
Året 2021 var, liksom året 2020, ett år som präglades av utmaningar i form av restriktioner,
social distansering och, för många, ett år utan möjlighet att träffa familj, vänner samt
kollegor. Trots detta har Kraftbyrån haft ett aktivt år med flera spännande aktiviteter. Under
året har vi, genom vår stödchatt, mött 173 ungdomar, arrangerat rundabordssamtal och
deltagit på flera föreläsningar. Vi har anställt nya fantastiska medarbetare och utbildat nya
härliga volontärer.

I februari lanserades vår nya webbsida iochmed att Unizons nya plattform,
www.unizonjourer.se gick live. Förutom att webbsidan fick ett nytt grafiskt utseende
lanserades även ett nytt säkrare chattverktyg där vi bland annat kan följa upp statistik
lättare.

I april tilldelades Kraftbyrån Unizons idépris för verksamhetens rapport “Ung under
coronapandemin”! Unizons idépris är ett årligt pris som förbundet, i samband med
kongressen, delar ut till medlemsorganisationer som genomfört en idé värd att
uppmärksamma. Det är inte första gången Kraftbyråns tilldelas denna utmärkelse och vi är
mycket stolta och glada att vi återigen fick tog emot priset.

Kraftbyråns primära målgrupp är barn och unga mellan 10–20 år. Kraftbyråns
kärnverksamhet består av att stötta och lyssna på barn och unga som vågar berätta om
våld, sexuella övergrepp eller om andra tankar och känslor som de bär på. Kraftbyrån står
alltid på barn och ungas sida och vårt uppdrag är att stötta, arbeta våldspreventivt och att
skapa politisk påverkan för ett  jämställt samhälle fritt från våld.

När pandemin slog till med full kraft var Kraftbyråns fokus på att ungdomars liv och hälsa
togs i beaktning i kommunens krisarbete och att samtliga insatser och resursfördelningar
skulle präglas av ett ungdoms- och jämställdhetsperspektiv. Forskning har visat att våld i
hemmet, mäns våld mot kvinnor och sexuellt våld har trappats upp vid tidigare kriser och
krig, coronapandemin är inget undantag från detta.

Från styrelsens håll vill vi tacka alla som på något sätt är och har varit en del av Kraftbyråns
verksamhet. Tack vare er har vi kunnat skapa förutsättningar för att bedriva livsviktigt
feministiskt arbete för barn och  unga. Civilsamhällets funktion är viktigare än någonsin och
en fristående kvinnorörelse är  avgörande för att fortsätta flytta fram positionerna för kvinnor
och barn. Den rörelsen är vi tillsammans en del av.

Kraftbyråns styrelse
21/1 2022



Kraftbyråns verksamhet i korthet

Kraftbyrån är en idéburen, partipolitiskt- och religiöst obunden förening vars vision är ett
jämställt samhälle fritt från våld. Föreningen arbetar utifrån insikten om män och killars
överordnade samt kvinnors och flickors underordnade ställning i samhället. Föreningen ser
mäns och killars våld mot kvinnor, tjejer och barn som det primära uttrycket för ett patriarkalt
samhälle.

Föreningens arbete genomsyras därför av en normkritisk analys där förebyggandet  av
stereotypa könsroller står i centrum. Det är en feministisk förening, vars ändamål är att  vara
ett stöd för unga människor. Föreningen ser att människor, utifrån diskrimineringsgrunderna,
inte ges samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i  samhället. Föreningen strävar
efter att förändra detta genom verksamhet på både grupp- och  individnivå.

Organisation och verksamhet 2021

Medlemmar
Kraftbyrån tillämpar två typer av medlemskap; aktivt medlemskap och stödmedlemskap.
Under 2021 hade vi totalt 25 betalande medlemmar, varav 17 var aktiva medlemmar och 8
var stödmedlemmar.

Styrelsen
Ordförande: Camilla Skyttman
Kassör: Maja Wincent
Sekreterare: Karin Freijd
Vice ordförande: Ebba Bergqvist
Vice kassör: Linnea Flybring
Vice sekreterare: Emilia Segerlind
Under året avgången styrelseledamot: Johanna Gustafsson och Charlotte Thorell (valdes
på det ordinarie årsmötet i april 2021 men valde kort därefter att avgå)

Valberedning
Malin Persson och Julia Blomström

Interna revisorer
Catharina Jacobson och Mimmi Alm

Extern revisor, utsedd för att granska statsbidrag
Anne-Louise Palm

Kraftbyråns avlönade funktioner under verksamhetsåret
Projektledare för rapporten “Ung under coronapandemin”
Verksamhetsutvecklare för IOP och administration
Verksamhetsutvecklare för opinion och våldsprevention
Volontärsamordnare



Intern verksamhet
Precis som fjolåret präglades 2021 av möten på distans på grund av pandemin vilket skapar
sina utmaningar men även möjligheter. Kraftbyrån har varit noga med att följa
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Kraftbyrån har kunnat skapa tydliga
rutiner för att upprätthålla engagemanget för sina medlemmar samt anställda och har ännu
ett pandemiår kunnat genomföra flera viktiga och spännande aktiviteter för verksamhetens
medlemmar.

● Upprätthållit den demokratiska ordningen genom årsmötet. I april 2021 anordnade vi
vårt ordinarie årsmöte på distans, under året genomfördes två extrainsatta årsmöten,
även dessa på distans.

● Genomfört 9 månadsmöten för verksamhetens styrelse, anställda samt volontärer.
Samtliga möten protokollförs och följs regelbundet upp.

● Arrangerat en sommaravslutning för verksamhetens styrelse, anställda och
volontärer, denna kunde genomföras i början av sommaren.

● Arrangerat en volontärutbildning. Utbildningen genomfördes fysiskt och resulterade i
fem nya volontärer.

● Arrangerat en kickoff där verksamhetens styrelse, volontärer och anställdes bjöds in
att delta. Även denna kunde genomföras fysiskt. Kickoffen blandade planering med
teambuildning.

Stödverksamhet
Hjärtat i Kraftbyrån utgörs av verksamhetens stödverksamhet som består av vår stödchatt.
I chatten träffar volontärerna stödsökande på ungdomarnas nivå och villkor. Kärnan i
stödverksamheten präglas av respekt, tillit och trygghet, vi har som målsättning att alla
stödsökande ska känna sig stärkta efter varje chatt och att de blir trodda samt lyssnade på.
Under 2021 har Kraftbyråns volontärer funnits tillgängliga på chatten 50 gånger och har haft
totalt 173 samtal.

Precis som sommaren 2020 utlyste regeringen under 2021 extra medel för att kvinno-, tjej-
och ungdomsjourerna skulle kunna upprätta stöd och skydd åt våldsutsatta kvinnor och barn
under pandemin. Kraftbyrån blev beviljade medel som säkerställde att vi under hösten 2021
kunde utöka vår personalstyrka i form av en volontärsamordnare som fick till uppdrag att
stötta verksamhetens volontärer, bemanna chatten ytterligare en dag i veckan samt ta fram
förslag för hur vi kunde vidareutveckla vår stödverksamhet under 2022.

Inställt stöd mot en redan sårbar grupp
I vår verksamhetsplan för 2021 och den ansökan som skickades in till Socialstyrelsen för
verksamhetsåren 2020 och 2021 planerade och budgeterade vi för uppsökande
stödverksamhet för personer som inte kan tillgodogöra sig vårt stöd online,
exempelvis unga tjejer med funktionsnedsättning.

På grund av coronapandemin har vi behövt ställa in all uppsökande verksamhet mot
målgruppen då vissa befinner sig i medicinsk riskgrupp till följd av sin funktionsnedsättning.



Den ökade isoleringen och svårigheten med att  nå fram med stöd- och informationsinsatser
är särskilt oroande för den del av vår målgrupp som inte kan göra sin röst hörd i samma
utsträckning som andra.

Våldsprevention
Tjänsten som verksamhetsutvecklare för våldsprevention och opinionsbildning har i sitt
uppdrag att arbeta med opinionsbildning, omvärldsbevakning och utveckling av jourens
våldspreventiva arbete. Den har på sitt ansvar kommer att uppdatera hemsidan och sociala
medier med texter och aktuella händelser från verksamheten och samhället.

Under året har vi deltagit i flera seminarier och föreläsningar:

● 28 januari: Lansering av rapporten “Ung under coronapandemin” (togs fram under
2020). Cirka 80 personer följde lanseringen och presentationen på distans. Denna
följdes upp med två efterföljande panelsamtal. I det första deltog Olga Persson,
ordförande Unizon, Selene Cortes, utbildare Mind och Cecilia Hansson,
Förebyggarteamet Huddinge. I det andra samtalet medverkade Nujin Alacabek
(Vänsterpartiet), Rasmus Lenefors (Socialdemokraterna), Ingalill Söderberg
(Drevvikenpartiet) och Eva Paulsén (Moderaterna).

● 22 februari: Rundabordssamtal om ungas livssituation under pandemin. Totalt deltog
12 representanter från skolor, Huddinge kommun och lokala partier.

● 8 jun: Digitalt samtal med Socialdemokraterna i Huddinge
● 10 juni: Deltog i en digital utfrågning av dåvarande statsminister Stefan Löfven under

Järvaveckan
● 5-8 oktober: Föreläsning på Widerströmska gymnasiet
● 11 november: Föreläsning på Widerströmska gymnasiet
● 16 november: Föreläsning på Widerströmska gymnasiet
● 24 november: Föreläsning på Annerstaskolan
● 25 november: Föreläsning på Segeltorpsskolan
● 25 november: Föreläsning på Huddinge demokratidagar
● 30 november: Föreläsning på Sjölins Gymnasium



Opinion
Året inleddes med att Kraftbyrån fortsatte sätta fokus på pandemin och dess påverkan på
ungas liv och välmående genom lanseringen av rapporten “Ung under coronapandemin”.

Vi fortsatte att trycka på vikten av att alla insatser och beslut ska genomsyras av ett
jämställdhetsperspektiv. Dialog och bevakning av politiska beslut kopplat till krisinsatser och
resursfördelning under pandemin har varit en av  öreningen mest prioriterade fråga under
särskilt det första kvartalet och har genomsyrat  externa samtal, möten  och seminarier.

Under 2021 har Kraftbyrån synts i både lokalpress och annan media, ett urval har
lyfts fram nedan.

P4 Stockholm uppmärksammade lanseringen
av vår rapport “Ung under coronapandemin” i
januari där vår ordförande Camilla Skyttman
intervjuades.

I februari intervjuades Kraftbyråns dåvarande
projektledare Jessica Johansson av lokaltidningen
Mitt i Huddinge. Vi lyfte fram resultaten från vår färska
rapport "Ung under coronapandemin" som lanserades
i slutet av januari.

Vi talade också om vikten av att skolor och
civilsamhälle får delta i att utforma krisinsatser och att
politiken alltid borde ha ett tydligt ungdoms- och
jämställdhetsperspektiv.

Foto: Mitt i.



I maj intervjuade P4 Stockholm vår volontär
Julia som fick berätta om hur det är att vara
volontär på Kraftbyrån och de samtal vi möter
i chatten.

I september uppmärksammade P4 Stockholm
Kraftbyrån och Kvinnojourens Huddinge
gemensamma uttalande: Könsneutrala
beskrivningar av våld döljer våldets verkliga
orsaker. Bakgrunden till uttalandet var det
pressmeddelande som Huddinge kommun
skickade ut med anledning av mordet på en
kvinna i Flemingsberg i början av april.

I pressmeddelandet uppgav kommunen att de
hade intensifierat sitt förebyggande arbete för att
motverka våld i nära relation. Vi reagerade starkt
på att Huddinge kommun genomgående
använde  könsneutrala termer för att beskriva
mäns våld mot kvinnor.



I december deltog vår volontär Maja
Alm i en intervju i Vårt Huddinge
Magasinet. Hon fick berätta om vad
det innebär att vara volontär i
Kraftbyrån och vikten att engagera sig i
frågor om jämställdhet, normer och
mäns våld mot kvinnor,

Foto: Vårt Huddinge Magasinet

Sociala medier
Sociala medier är fortsatt Kraftbyråns viktigaste och mest effektiva kanal för att sprida
budskap, nyheter, opinion och föra dialog med andra jourer, samarbetspartners,
organisationer och politiker.

Under 2021 ökade våra följare på Instagram från 980 till 1132 och på Facebook från 353 till
415 personer.

● Under året har Unizon arrangerat en vecka med fokus på sexuellt våld, en vecka då
vi la fokus på sexuellt våld och exploatering.

● Under “En vecka fri från våld” uppmärksammade vi mäns och killars våld mot kvinnor
och tjejer på vilka sätt detta våld kan se ut

● Under december postade vi tips på feministiska poddar, böcker, filmer, personer eller
initiativ på vår Instagram och Facebook.



Samverkan och dialog
● Kraftbyråns IOP (idéburet offentligt partnerskap) med Huddinge kommun har fortsatt

under 2021. Detta partnerskap är av stor vikt för jourens arbete. Tack vare dessa
medel har vi kunnat skapa en kontinuitet för verksamheten bland annat i form av
anställningar som kan ha den dagliga kontakten med kommunen och andra aktörer i
Huddinge. Då styrelsen alla arbetar på ideell basis är det oerhört tacksamt att kunna
ha anställda som på ett utmärkt sätt kan sköta den dagliga kontakten med våra
samarbetspartners. Under året har vi dels utvecklat existerande samarbeten med en
även kunnat skapa nya spännande nätverk. Detta har bland annat visat sig i den
stora mängd förfrågningar för föreläsningar vi har fått, särskilt i slutet av året. Då
dessa föreläsningar till stor del sker på dagtid har det varit av yttersta vikt att ha
anställda för att kunna möta behovet som finns i kommunen. Nu ser vi fram emot att
besöka ännu fler skolor och andra verksamheter under året som kommer. Vårt IOP
har också underlättat styrelsens viktiga arbete då vi, tack vare dessa medel, kunde
boka in en organisationsdag med en konsult för att ge styrelsen verktyg och
inspiration för att leda verksamheten och dess anställda samt volontärer på allra
bästa sätt.

● Under året hade vi flera samarbeten Huddinge kommun och Kvinnojouren Huddinge.
I samband med den 8 mars genomförde vi kampanjen "Kvinnlig rösträtt 100 år - Hur
långt har vi kommit?".  Kampanjen belyser vikten av kvinnlig rösträtt men även det
strukturella våld och förtryck som finns och drabbar tjejer och kvinnor runt om i
Sverige. Vi firar dom framgångar som vi gjort, men också frågar oss - Hur långt har vi
kommit? Under kampanjen placerade vi ut dörrhängare på offentliga platser runt om i
kommunen.

● I samband med Huddinges demokratidagar deltog vi en politikerutfrågning
tillsammans med Kvinnojouren Huddinge på ämnet Kommunens arbete mot våld i
nära relationer.

● Unizon - Under 2021 har vi kontinuerligt deltagit i verksamhet och utbildningar som
drivs av vårt riksförbund Unizon. Vi har även deltagit i en serie samtal med andra
jourer av och med Unizon, så kallade spjutspetsjourer.

● I december, under Musikhjälpen, arrangerade vi en maratonchatt tillsammans med
Ungdomsjouren Bellis i Åkersberga och Ungdomsjouren Fria i Eskilstuna.
Tillsammans hade vi öppet mellan 10.00.22.00, där fyra av våra volontärer
bemannade chatten under fem timmar. Vi hade även en gemensam
insamlingsbössa.

● Tillsammans med jouren Existera togs en film fram för att informera om
könsstympning

● Tillsammans med jouren Talita togs en film fram för att informera om plattformen
Onlyfans

● Tillsammans med Ungdomsmottagningen i Huddinge togs en film fram för att
informera om UMO och sexuellt våld





Utbildning och kompetensutveckling
● Unizons inspirationsdagar
● Unizons grundkurs för tjej- och ungdomsjourer
● Utbildning i Unizon och MÄNs metodmaterial Machofabriken



Framåtblick
Under 2022 och kommande år kommer Kraftbyråns fortsatta primära fokus vara att nå vår
målgrupp genom stöd och våldspreventiva insatser, När det kommer till det våldspreventiva
arbetet kommer Kraftbyrån sträva efter att utveckla den nuvarande verksamheten som
består av av föreläsningar och workshops riktade till både ungdomar och vuxna som möter
ungdomar. En del i detta arbete kommer bestå av att inleda nya samarbeten med
kommunala och andra verksamheter.

Vår stödverksamhet kommer fortsatt bestå av att möta unga via vår chatt två timmar i
veckan men kommer även gå vidare i vår utveckling av andra stödverksamheter för att
kunna erbjuda andra former av stöd än vad vi gör i dagsläget.

En viktig del i Kraftbyråns opinionsarbete, idag präglas det av inlägg på sociala medier,
debattartiklar samt samtal med lokalpolitiker. Inför riksdagsvalet 2022 ämnar Kraftbyrån att
fortsätta lägga fokus på och utveckla opinionsarbetet genom bland annat politiska samtal
för att väcka uppmärksamhet och öka medvetenhet kring de jämställdhetspolitiska målen.

När det kommer till vår interna verksamhet ska vi arbeta för att stabilisera och utveckla
långsiktiga hållbara arbetssätt för samtliga medlemmar och anställda. Fokus under året
kommer  ligga på att anordna interna aktiviteter med syftet att främja trivsel och
sammanhållning i volontärgruppen, vi ska även verka för att öka intresset för
förtroendeuppdrag bland volontärer i föreningen.



Verksamheten i siffror

Räkenskapsåret 2021 har ekonomiskt präglats av statliga och kommunala bidrag och ett
behov att anpassa verksamheten utifrån pandemirestriktionerna.

IOP-överenskommelsen (Idéburet Offentligt Partnerskap) med Huddinge kommun som
påbörjades 2020 fortsatte även 2021 med en utbetalning i första kvartalet.
Överenskommelsen har säkrat en långsiktig och grundläggande finansiering av föreningens
basverksamhet, stödverksamheten och har möjliggjort att Kraftbyrån kunde fortsätta ha en
anställd verksamhetsutvecklare på deltid, som ansvarar för stödverksamheten,
administration och kontakten med kommunen.

Samma period mottog Kraftbyrån även ett statsbidrag från Socialstyrelsen som möjliggjorde
att föreningen kunde fortsätta ha en anställd verksamhetsutvecklare på deltid, med syfte att
arbeta med föreningens våldspreventiva arbete och opinionsbildning. Under hösten 2021
slogs denna tjänst ihop med verksamhetsutvecklaren för stödverksamheten och
finansierades delvis genom covid-bidraget från Unizon som mottogs under tredje kvartalet.

Under tredje kvartalet tilldelades föreningen ytterligare ett bidrag, i form av extra anslag till
följd av covid-19. Detta bidrag mottogs från vår riksorganisation Unizon, med syfte att
anpassa sin verksamhet till pandemin och dess restriktioner. Med hjälp av detta bidrag
kunde Kraftbyrån anställa en volontärsamordnare för att stötta volontärerna samt med
ansvaret att genomföra en studie om hur stödverksamheten skulle kunna utvecklas med
ytterligare verksamhet, vilket resulterade i ett förslag som lämnades över till styrelsen i
januari 2022 om hur det fortsatta stödarbetet kan se ut, inklusive implementeringsförslag för
dessa.

De största kostnaderna under året har varit personalkostnader samt volontärvård, för att
bibehålla volontärernas engagemang under pandemins restriktioner. Mycket av arbetet har
skett på distans och genom digitala möten, de fysiska träffar som genomförts har blivit mer
kostsamma på grund av behovet av större lokaler och färdigförpackad mat i syfte att
efterleva rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten (FHM).

Styrelsen har under året arbetat med att utveckla sitt arbetssätt för att fördela
arbetsansvaret på de olika styrelsepositionerna, bland annat genom en workshop som
genomfördes under hösten. Under vintern 2021 har styrelsen även jobbat med att byta bank
och utveckla de ekonomiska rutinerna, vilket är ett arbete som kommer fortsätta under
2022.

För att säkerställa ett kvalitativt stöd för de stödsökande som vänder sig till föreningen har
volontärer och anställda under verksamhetsåret tagit del av digitala föreläsningar och
utbildningar främst anordnade av Unizon och i egen regi.



Tidsperiod
Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. Den ekonomiska berättelsen
avser perioden 2021-01-01 till 2021-12-31.

2021 2020

från 2021-01-01 2020-01-01

till 2021-12-31 2020-12-31

Intäkter

Försäljning av tjänst 8 500,00 kr 7 000,00 kr

Öres- och kronutjämning 6,92 kr 2,90 kr

Medlemsavgifter 3 750,00 kr 4 800,00 kr

Erhållna statliga bidrag 272 895,05 kr 486 919,85 kr

Erhållna kommunala bidrag 210 555,00 kr 192 262,75 kr

Övriga erhållna bidrag 900,00 kr 4 447,00 kr

Summa 496 606,97 kr 695 432,50 kr

Kostnader

Inköp till evenemang 0,00 kr 9 150,00 kr

Förbrukningsinventarier 0,00 kr 73 734,47 kr

Programvaror 3 679,75 kr 7 260,94 kr

Förbrukningsmaterial 283,00 kr 4 283,65 kr

Resekostnader 6 004,00 kr 2 594,00 kr

Annonsering 8 184,75 kr 6 044,23 kr

Reklamtrycksaker och direktreklam 2 410,00 kr 6 917,00 kr

Övriga kostnader för reklam och PR 199,00 kr 6 250,00 kr

Mobiltelefon 14 743,00 kr 9 826,00 kr

Ersättningar till revisor 5 000,00 kr 13 875,00 kr

Bankkostnader 1 186,00 kr 1 276,00 kr

Tidningar, tidskrifter och facklitteratur 0,00 kr 1 045,00 kr



Föreningsavgifter, ej avdragsgilla 500,00 kr 500,00 kr

Övriga externa kostnader, avdragsgilla 225,00 kr 225,00 kr

Lämnade bidrag och gåvor 3 545,00 kr 1 990,00 kr

Löner till tjänstemän + arbetsgivaravgifter 255 325,00 kr 362 100,00 kr

Semesterlöner till tjänstemän 14 532,00 kr 34 752,00 kr

Förändring av semesterlöneskuld 19 243,36 kr 0,00 kr

Skattefria bilersättningar 0,00 kr 278,00 kr

Övriga kostnadsersättningar och förmåner 3 600,00 kr 4 289,00 kr

Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal 7 436,94 kr 0,00 kr

Arbetsgivaravgifter 31,42 % 70 105,88 kr 124 690,90 kr

Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder 6 045,40 kr 0,00 kr

Gruppförsäkringspremier 1 404,00 kr 1 581,00 kr

Gruppolycksfallsförsäkringspremier 1 296,00 kr 838,00 kr

Utbildning 43 265,74 kr 20 473,87 kr

Övriga personalkostnader 0,00 kr 1 359,00 kr

Räntekostnader för skatter och avgifter 3,00 kr 24,00 kr

Summa 468 213,82 kr 695 357,06 kr

Årets resultat 28 390,15 kr 75,44 kr

Signerad


