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VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 2020 

Styrelsen för Kvinnojouren Kullan lämnar härmed följande verksamhetsberättelse med 

årsbokslut för verksamhetsåret 2020. 

Organisation 

Kvinnojouren Kullan har under verksamhetsåret 2020 haft en styrelse bestående av en 

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

under 2020 haft totalt 106 betalande medlemmar. Under hela 2020 har två personer varit 

anställda på 100 % varav den ena som verksamhetschef och den andra som administratör och 

kvinnofridsrådgivare.  

Styrelsen har sedan årsmötet i mars 2020 haft ett årsmöte, ett konstituerande möte och sex 

stycken ordinarie styrelsemöten. Samtliga möten har skett under fastställd ordning. 

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

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

har lämnats till ansvarig revisor inför årsmötet.  

 

Ekonomi 

Kvinnojouren Kullan har sökt och beviljats statsbidrag från Socialstyrelsen för året 2020 på 

500 000 kronor samt beviljats 200 000 kronor från riksförbundet UNIZON utifrån de extra 

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

Kvinnojouren har även fått ett verksamhetsbidrag av Säters kommun på 80 000 kronor och 

blivit beviljad 100 000 kronor från fonden Ericssonska stiftelsen i Falun. För placering i det 

skyddade boendet har kvinnojouren fått in 663 600 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 
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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 genomgången grundutbildning, uppvisande av godkänt utdrag ur 

belastningsregistret och underskrivet tystnadslöfte. Under 2020 har volontärverksamheten 

kommit igång tack vare genomförandet av den grundutbildning som togs fram under 

föregående år. Utbildningen ägde rum som planerat vid två tillfällen. Första gången under våren 

och andra gången under hösten. Kvinnojouren  har i dagsläget ca 12 aktiva volontärer, och det 

finns visat intresset från ytterligare ett 10-tal personer för att delta vid nästa 

grundutbildningstillfälle.  

Vid 2020 års slut hade kvinnojouren Kullan 106 medlemmar vilket är en kraftig ökning av 

medlemsantalet jämfört med föregående år då antalet medlemmar vid samma tidpunkt var 41 

stycken. Ingen förändring har gjorts gällanden kostnaden för medlemskap i föreningen (150 

kronor/år). 

 

Stödverksamheten 

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 2020 har Kvinnojouren Kullan  haft ca 500 stödkontakter med personer som utsatts för 

våld i en nära relation. Det är i jämförelse med föregående år mer än det dubbla antalet 

stödkontakter. Även anhöriga och andra personer med frågor kring ämnet har hört av sig till 

föreningen. Majoriteten av de stödsökande har varit tjejer och kvinnor. Kontakten har skett dels 

över telefon och digitala medier såsom mail, chatt och sms, och dels genom personliga möten 

– helt utifrån kvinnornas 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.  
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Den öppna verksamheten har under året varit bemannad 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 Kullan även erbjudit stödchatt 

en kväll i veckan mellan 18-20. I samband med FNs internationella dag för avskaffandet av 

mäns våld mot kvinnor och evenemangent “En vecka fri från våld”, v. 48, höll Kullans 

stödchatt extra öppet på kvällstid under hela veckan.  

Kvinnojouren Kullan har under året avvecklat det skyddade boende som togs i bruk under 

hösten 2018. Detta då kostnaden för vidare drift och underhåll ansågs bli för hög. Under hösten 

etablerades ett nytt och på lång sikt mer hållbart kvinnofridsboende. Det nya boendet har 

kapacitet att ta emot 1 kvinna med max 2 barn. Inga nya placeringar har dock tagits emot under 

2020 på grund av uteblivna förfrågningar från socialnämnderna runt om i landet.  

 

Opinionsarbete/utåtriktat arbete 

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 och volontär deltagit vid flertalet digitala konferenser och 

utbildningar. Nedan följer några exempel:  

- Sex mot ersättning - RFSL & Länsstyrelsen Dalarna  

- Skyddade personuppgifter - Registerskydd  

-  FREDA - Arvin utbildning  

- Almedalen digitalt (GAPF; Unizon mfl.) 

- Sugardating och människohandel - Länsstyrelsen Dalarna 

- Hedersrelaterat våld - Länsstyrelsen digital konferens  

-  Digital Konferens om våldsprevention, Jämställdhetsmyndigheten 

Kvinnojouren Kullan har under 2020 målmedvetet arbetat med att synliggöra sin verksamhet. 

Jouren har under året deltagit i reportage och intervjuer i både radio och tidningar, exempelvis 

i samband med jourens menssäkring av restaurangen Spruthuset i Falun och inför 8:de mars 

(internationella kvinnodagen). Den 8 augusti arrangerade Kullan en föreläsning med författaren 
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Liselotte Divelli på kulturhuset Tio14 där hon berättade om sina egna erfarenheter av att 

utsättas för våld i en nära relation. Kvinnojouren Kullan har även deltagit vid soroptimisternas 

8:de evenemang som del av en  expertpanel samt föreläst under temat “Vad är våld?” för bland 

andra IT-företaget Nordlo. Kvinnojouren Kullan har även  påbörjat arbetet med att utveckla en 

egen podd, där ett kort första avsnitt släpptes i samband med orange day den 23 maj.  

Att synas i sociala medier som 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 både Annonsbladet och Kråkbladet efter att verksamheten beviljats projektpengar från 

brottsoffermyndigheten för annonsering. 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, Falu lasarett, familjehemscentralen 

Elfsborg, mfl.   

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

olika vinklar i samband med ett flertal studentarbeten.  

På grund av den pandemi som påverkat i stort sett allt i vårt samhälle har Kvinnojouren Kullan 

tvingats att skjuta på flera aktiviteter och möten som varit inplanerade under året. Detta gäller 

till exempel: 

- Möte med BRÅ i Rättviks kommun  

- “Samtal om våld” tillsammans med ABF 

- Informationsmöte med socialnämnden i Falu kommun 

- Information tillsammans med JUNIS på deras evenemang 

- Medverka vid samhällsinformation på Brunnsviks folkhögskola  

Planerna kvarstår att genomföra ovan beskrivna aktiviteter så fort möjlighet ges. 

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.  
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Kvinnojouren Kullan har under året 2020 ingått i ett antal samverkansgrupper tillsammans med 

både Falu kommun och Länsstyrelsen. I början av året deltog Kvinnojouren Kullan i Rädda 

Barnens kampanj Kärleken är fri på Lugnetgymnasiet, där flertalet aktörer går samman och 

informerar om barn och ungas rättigheter. Andra aktörer som deltog var bland annat polisen, 

ungdomsmottagningen och ungdomsstödjare.  

Kvinnojouren Kullan ingår även i nätverket Sisters Unite Dalarna, som samlar organisationer 

som arbetar för flickor och kvinnors rättigheter. Den 8 mars genomförde Sisters Unite Dalarna 

ett manifestationståg genom centrala Falun för att uppmärksamma internationella 

kvinnodagen. Tåget avslutades med sång, tal, standup och poetry slam.   

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 har kurserna och studiecirkeln kunnat erbjudas kostnadsfritt till studiedeltagarna. 

Nya kontakter har tagits med andra aktörer inom civilsamhället i syfte att nå ut till fler personer 

och även stötta dem i frågor kring våldsutsatthet. Några exempel är motorklubben UBAKA, 

IOGT:s ungdomsverksamhet JUNIS och nystartade föreningen Våldet i Färg. Kontakt har även 

etablerats med Polisens avd. för grova brott (våldtäktsgruppen). Genom  tidigare etablerat 

samarbete med advokat Catharina Wikner samt ett nytt samarbete med advokat Malin Nilsson 

har Kvinnojouren Kullan kunnat förmedla erbjudande om gratis  juridisk rådgivning till 

våldsutsatta kvinnor 

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. 

Under året har det tidigare samarbetet med Säters kommun avslutats på Säter kommuns 

begäran. Detta innebär att inget verksamhetsbidrag kommer att betalas ut till Kvinnojouren 

Kullan från Säters kommun framöver. Samarbetet med Falu kommun består av ett avtal där 

kommunen erbjuds ett lägre pris än övriga vid placering i Kullans kvinnofridsboende.  
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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 

 

Pandemin till trots har majoriteten av målen uppnåtts. Målet att kompetensutveckla styrelsen 

kvarstår och beräknas kunna genomföras under 2021. 
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