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Årsredovisning 2021

Ordförande har ordet
Ett år har gått sedan jag sist skr ev ett slutor d. Ett år som vi tr odde skulle var a fr itt fr ån pandemin
men vi har behövt kämpa oss igenom detta tillsammans. Vi har velat öppna upp för
volontär aktivitet er , för eläsningar , medlemskvällar och mycket annat men vi har behövt backa ett
steg för att vänta in bättr e och säkr ar e tider .

Den stör sta utmaningen 2021 har var it att säkr a avtalet med Ör ebr o kommun. Vi är många som
har engager at oss och lagt ner ofantligt mycket tid på att säkr a ett nytt avtal med Ör ebr o kommun
där vi tr yggar Kvinnohusets fr amtid de kommande åren. Det kan låta som en enkel sak men i tider
där mar knaden blir alltmer privatiser ad och vi har hår d konkur r ens fr ån privata aktör er så är det
lättar e sagt än gjor t. Många kommuner väljer att upphandla skyddade boenden för att säkr a
kvalitén men vi har landat i ett tr yggt och stabilt avtal med Ör ebr o kommun, något vi alla ska var a
stolta över .
Tr ots pandemi har vi haft för månen att utbilda nya volontär er och det är så här ligt att se hur vår a
volontär er har kommit in i volontärskapet och hit tar på många olika br a och viktiga aktiviteter för
kvinnor na och bar nen.
I st yr elsen har vi inför t olika ansvarsomr åden för att kunna jobba på ett mer effektivt och
kvalitativt sätt, mer om det finns längr e ner i verksamhetsber ättelsen.
Avslutningsvis vill jag r ikta ett stor t t ack till er alla, utan er finns inte Kvinnohuset. Alla bidr ar
utifr ån sina för utsättningar och tillsammans bildar vi en för ening som dr iver ett livsviktigt ar bete.
Vi tillsammans gör Kvinnohuset till en tr ygg plats, en plats att bör ja om på, en plats att skapa nya
minnen på och fr amför allt en plats där r ädsla inte ska exister a.
Tack!

Or dför ande Gabriella Altunkaynak
Ör ebr o 2022-03-08
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När jag blickar bakåt på 2021 så känner jag en stolthet över vår för ening. Kvinnohuset Ör ebr o är
en för ening med lång er far enhet och otr oligt br ed kompetens. Per sonal, volontär er , styr else och
medlemmar gör Kvinnohuset till en för ening man ska var a stolt över .

Inledning
Kvinnohuset Ör ebr o är en par tipolitiskt och r eligiöst obunden ideell för ening som var it
ver ksam sedan 1979. För eningens över gr ipande syfte är enligt stadgar na att ”ver ka för
kvinnor s frigör else på samhällets alla nivåer genom kvinnosolidar isk
för eningsver ksamhet”. År sber ättelsen är skr iven utifr ån den ver ksamhetsplan som
antogs på år smötet 2020.
För eningens uppdr ag är att:



Dr iva skyddat boende
Ge stöd till kvinnor och bar n
Samver ka med stödjande aktör er i samhället
Synliggör a kvinnor s er far enheter och kunskaper inom för eningens
ver ksamhetsomr åde
Dr iva opinion mot och spr ida infor mation om mäns våld mot kvinnor och bar n

För eningen utgår fr ån följande vär degr und och vision:
” Föreningen Kvinnohuset arbetar med hög kvalitet för att ge stöd och skydd till kvinnor och deras
barn som är våldsutsatta i en nära relation. Vi ska vara en väl fungerade verksamhet som inger
förtroende hos våra samverkanspartners. Vi skapar förtroende hos våra boende och stödsökande
genom att vara öppna, lyhörda och engagerade.
Vår gemensamma vision är ett jämlikt samhälle fritt från våld i nära relationer.”

För att uppnå målen ar betar styr else, medar betar e och volontär er tillsammans enligt en
tvåår ig ver ksamhetsplan. Aktuell ver ksamhetsplan antogs på år smötet 2020.
För eningens medlemmar är ytter st de som tar beslut om ver ksamhetens inr iktning.
För eningens ver ksamhet utgår fr ån följande tr e ben:

Erbjuda råd och st öd i
Samtalsmottagningen
till kvinnor som lever
eller har levt i våldsam
relation; stöd till deras
anhöriga eller
konsultation till
professionella.

Driva skyddat boende
som riktas till kvinnor
och eventuella
medföljande barn som
utsatts för våld i
hemmet.

Erbjuda
kunskapsspridning och
opinionsbildning inom
verksamhetens
kunskapsområde.
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Utmärkande händelser under 2021
Kvinnohuset i Örebro 40 år

Utvärdering avtal Örebro kommun
År 2021 påbör jades en utvär der ing av för eningens befintliga avtal med Ör ebr o kommun.
Utvär der ingen tidigar elades på önskemål av styr elsen mot en bakgr und av den
upphandling av skyddade boenden som Ör ebr o kommun med 15 andr a kommuner
genomför de under 2020. I upphandlingen ställdes nya och stör r e kr av på skyddade
boenden exempelvis gällande per sonaltäthet. Utvär der ingen påbör jades vår en 2021 och
var sammanställd i november 2021.
Utvär der ingen genomför des av tjänsteman hos Ör ebr o kommun genom inter vjuer ,
gr anskande av statistik och jämför elser med upphandlingens r amavtal. Utvär der ingen
r esulter ade i ett r evider at avtal med avtalstid på 2 år med möjlighet till för längning 2 + 2
år . I det nya avtalet beslutades om höjd ersättning för det skyddade boendet så att
ver ksamheten kan utöka med per sonal på kvällstid och helger samt en utökning av
r esur ser till Samtalsmottagningen. För slaget antogs av Pr ogr amnämnd Social välfär d i
december 2021.

Covid-19
Pandemin höll for tsatt samhället i hår t gr epp. De allmänna r åden och r iktlinjer na som
inför des för att hålla ner e smittspr idningen skapade en or o i samhället att våldsutsatta
kvinnor och bar n skulle bli än mer isoler ade samt att de skulle få än svår ar e att br yt a sig
loss för att söka skydd och stöd. Det ver ksamheten kan se är att antalet stödsökande har
ökat med 21 % pr ocent under 2021. Om detta ber or på pandemin eller har andr a
för klar ingar går inte att dr a slutsatser av ännu. En sak ver ksamheten kan konstater a är
att kvinnojour sr ör elsen inte ställer in, vi ställer om och anpassar oss för att på alla sätt vi
kan hjälpa kvinnor och bar n till ett liv fr itt fr ån våld.
Även om pandemin levde kvar så skiljde sig år 2021 mot år 2020. Den stör sta skillnaden
var vaccinet mot Covid-19. Detta, i kombination med snabb pr ovtagning vid symtom på
Covid-19, innebar att ver ksamheten kunde flytta in kvinnor och bar n med symt om på
Covid-19 dir ekt i det skyddade boendet. År 2020 hade vi möjlighet till placer ing på
hotell vid symtom, men denna lösning kunde vi avveckla tack var e möjlighet till
pr ovtagning.
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Under 2021 fir ade det skyddade boendet och
för eningen 40 år . Utifr ån pandemin och
r estr iktioner na var det för osäker t läge att satsa på
ett stor t jubileum. Ver ksamheten valde i stället att
satsa på jubileet i sociala kanaler genom en
tillbakablick på vad som hänt i samhället och
för eningen under dessa 40 år samt en
fr amåtspaning. Vi hoppas kunna anor dna mer
uppmär ksammande av dessa 40 år fr amöver !

Ver ksamheten har följt de allmänna r ekommendationer na och r åden för att hålla ner e
smittspr idningen. Till vår kännedom så hade var ken ver ksamhet eller boendet någon
sjuk i Covid-19 under hela 2021. Ver ksamheten vidtog följande åtgär der :
-

Er bjudande om vacciner ing för placer ade kvinnor som inte var vacciner ade
Var a tydliga med vikten av att isoler a sig i lägenheter na vid symtom på Covid-19
I per ioder undvika att samlas inomhus
Digitala möten både inter na och exter na.
Ansvar stagande medar betar e och boende som stannade hemma vid symtom och
testade sig

En analys som ver ksamheten dr ar efter ännu ett år i pandemin är att de sociala
aktiviteter na och mötet med var andr a, per sonal och volontär er är centr alt för
välmående hos kvinnor na och bar nen i boendet. Givet omständigheter na har
ver ksamheten har gjor t allt vi kunnat för att ge skydd och ett gott stöd till kvinnor na och
bar nen. Samtidigt har saknaden efter de gemensamma fikastunder na på fr edagar na,
spontan lek mellan bar n och volontär er nas närvar o var it påtaglig.
En konsekvens av Covid-19 var att sommar lägr et ställdes in ännu ett år , i stället satsades
det extr a mycket på utflykter .

Projekt Samtalsmottagningen
Ar betet med att utveckla Kvinnohusets Samtalsmottagning
for tsatte under 2021. Det har funnits en stor efter fr ågan på
r åd och stöd. De allr a flesta som har kontaktat Kvinnohuset
önskar r åd och stöd i stunden eller samtalsstöd hos
mottagningen. En gr undfinansier ing fr ån för eningsbidr ag
Region Ör ebr o samt Ör ebro kommun fanns sedan innan och
tack var e statsbidr ag fr ån Socialstyr elsen år 2020 och 2021
kunde vi finansier a 2 deltidstjänster för kur atorer samt
lokaler på Näbbtor get. Pr ojektet syftar även till att:

o sär skilt nå ut även till kvinnor utsatta för
sexuella över gr epp

o för tydliga ar betssätt och metoder
o samver ka kr ing behov som målgr uppen har i
samar bete med övr iga aktör er inom omr ådet
Samtalsrum på
Samtalsmottagningen

Den allr a stör sta anledningen till att fler kvinnor under
2021 vände sig till Kvinnohuset var behov av samtalsstöd snar ar e än behov av skydd.
När pr ojektet initier ades under 2020 kunde ver ksamheten inte för eställa sig hur stor
efter fr ågan skulle bli. Ett viktigt ar bete under 2021 har var it att säkr a r esur ser så att
Samtalsmottagningen blir en tydlig och per manent del av ver ksamheten. En annan
centr al del har var it att infor mer a socialtjänst runt om i länet om det stöd och det
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Ett sär skilt omnämnande till medar betar na som har visat på stor för ståelse och
kämpar anda. Ar betsgr uppen har ställt om och anpassat sig för att kunna fullgör a stödet
till kvinnor och bar n. De har även ställt upp för var andr a på ett fint sätt när
per sonalfr ånvar on på gr und av symtom i per ioder blivit hög.

komplement som Kvinnohusets Samtalsmottagning kan var a för kommuner nas egen
stödver ksamhet utifr ån våld i när a r elation.
Ver ksamheten har for t satt ett samar bete med polisen Ör ebr o. Samar betet innebär att
om polisen tr äffar kvinna som är br ottsoffer för våld i när a r elation så er bjuds kvinnan
kontakt med Kvinnohuset. Under 2021 för medlades 65 stödkontakter fr ån polisen där
ungefär var annan stödsökande valde att tacka ja till stöd fr ån Kvinnohuset.

Vår en 2021 valde fem för övar e att mör da kvinnor som de hade eller hade haft en när a
r elation t ill. På tr e veckor mör dades fem kvinnor , var je för lor at liv var en fullständig
tr agedi. Mor den ledde till en kr aftig r eaktion i samhället och r eger ingen pr esenter ade
senar e ett åtgär dspaket med ett 40-punktspr ogr am för att stoppa mäns våld mot
kvinnor . På lokal nivå mär kte för eningen av denna debatt med mediaför fr ågningar och
ett stor t stöd i for m av engagemang och solidar iska gåvor fr ån samhället.
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Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Det skyddade boendet och Samtalsmottagningen
(2020 år s siffr or är blåa)

Samtalsmottagningen
Samtalsmottagningen är namnet på det stöd som er bjuds till våldsutsatta kvinnor och
der as anhör iga. Stödet ges utan bistånd eller beslut fr ån myndighet. De stödsökande kan
få upp till fem samtal och ges även möjlighet att var a anonyma. Samtalsmottagningen
er bjuder även konsultation till pr ofessionella. Kontakt tas genom telefon eller e-post.
Stödsamtal er bjuds sedan via per sonligt möte, via telefon eller genom e-post.

218 ( 129 ) stödsökande sökte sig till Samtalsmottagningen var av 132 blev aktuella för
en samtalsser ie. I snitt hade de stödsökande 3 samtal per per son. De allr a flesta
stödsökande tog kontakt via telefon eller e-post. 80 % av de stödsökande var fr ån
Ör ebr o kommun och r ester ande spr idda fr ån länets kommuner . Den vanligaste
pr oblematiken var att kvinnan var utsatt för våld i när a r elation (94 %) där 85 % var
utsatta för psykiskt våld och 54 % utsatt för fysiskt våld. 56 % av de stödsökande var
utsatta för efter våld, det vill säga att våldsutövar en for tsatt att utöva våld även eft er
separ ation. Vär t att nämna är att fler a stödsökande var utsatta för olika slags våld
samtidigt. Var annan kvinna som tog kontakt med oss hade minder år iga bar n i hemmet.
I utvär der ingar av Samtalsmottagningen fr amkom genom självskattningar att de allr a
flesta kvinnor upplevt en för bättr ing i sitt mående fr ån det för st a samtalet till det
avslutande samtalet. Under samtalsser ien valde även fler a av kvinnor na att avsluta
r elationen där det för ekom våld.

Det skyddade boende
Det skyddade boendet r iktar sig till våldsutsatta kvinnor och bar n. Det finns 11
lägenheter , 2 stör r e lägenheter och 9 mindr e. Möjlig beläggning är 11 vuxna och upp till
26 medföljande bar n om samtliga platser skulle var a tillsatta. För att bo i det skyddade
boende kr ävs biståndsbeslut fr ån kvinnans hemkommun.
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Under 2021 kontaktades ver ksamheten av 520 ( 428 ) nya antal stödsökande, antingen
genom e-post eller via telefon. Det är i snitt 2 nya kontakter per ar betsdag. Med ny
kontakt avses att en kontakt tas med ver ksamheten av kvinnan själv eller fr ån
socialtjänst, polis eller annan per son i kvinnans när het. Den vanligaste kontakten var att
en stödsökande per son tar dir ektkontakt med ver ksamheten via telefon samt att de
önskade stöd ut ifr ån våld i när a r elation. Major iteten av kvinnor na som sökte stöd eller
behövde plats i det skyddade boendet bodde i Ör ebr o kommun. Vid behov av skydd var
det något vanligar e att kvinnan hade avslutat r elationen med våldsutövar en, vid behov
av stödsamtal på Samtalsmottagningen var det något vanligar e att det fanns en
pågående r elation med våldsutövar en.

Steget efter skyddat boende är vanligen att de boende flyttar vidar e till egen ny lägenhet,
ofta via Öbos sociala för tur om kvinnan har barn och har var it folkbokförd i Ör ebr o i 24
månader . Andr a vanliga alter nativ kan var a boende i annan or t, utflytt till vänner och
familj eller andr ahandsboende. 13 ( 8 ) flyttade vidar e till annat skyddat boende. 5 (9)
åter vände hem till våldsutövar en. Snittålder i boendet för kvinnor är 33 ( 33 ) år och för
bar n 6 ( 6 ) år .
Kor t statistik om platsför fr ågningar :
Ör ebr o kommun – 47 (61) platsför fr ågningar var av 31 (44) placer ades i boendet
Länets kommuner – 7 (7) platsför fr ågningar var av 2 (4) placer ades i boendet
Övr iga landet – 22 (15) platsför fr ågningar var av 7 (8) placer ades i boendet.
Vanligaste anledningar na till att ver ksamheten inte kunde ta emot var att boendet inte
hade lediga lägenheter .
Boendeutvär der ingar har er bjudits vid utflytt.
Vid snabba omplacer ingar var det svår t att få
tid att fylla i utvär der ingar . Någr a lämnade inte
in utvär der ingar . Av de 13 utvär der ingar
ver ksamheten fått in uppgav major iteten att de
vid placer ing önskade hjälp att skydda sig och
sina bar n, att få stödsamtal samt hjälp med
myndighetskontakter . Som positiva kvalitéer i
boendet lyfter fler a fr am ett fint bemötande, en
positiv känsla av sammanhållning och att man
fått en tr ygg punkt för att bör ja om med sitt liv.
För slag på för bättr ingar fr ån fler a var att
per sonal ska finnas tillgängliga på kvällar och
helger , sär skilt fr ån de boende som haft
sysselsättning på dagtid under placer ingstid. Någr a har efter fr ågat tr äningsmöjligheter .
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Under 2021 bodde 53 ( 56 ) kvinnor och 63 ( 71 ) bar n i det skyddade boendet. 80 % av
placer ingar na var fr ån Ör ebr o kommun, 4 % fr ån kommuner i länet och 17 % fr ån andr a
kommuner i landet. Totalt nekades 21 ( 41 ) kvinnor plats i boendet på gr und av att det
var fullbelagt. Ett mindr e antal kvinnor nekades plats på boendet på gr und av att
kvinnan eller bar nen behövde mer / annat stöd än vad boendet kunde er bjuda eller att
ingen lämplig lägenhet fanns att tillgå. Den vanligaste anledningen till detta var att
boendet vid tillfället var fullbelagt. Den kor taste boendetiden var 2 dygn och den längsta
boendetiden var 288 (229) dygn. Genomsnittet för antal nätter i boendet var 59 (68 ).
Kvinnor med medföljande bar n bodde oftast något längr e i boendet. En för klar ing kan
var a att kvinnor utan bar n i stör r e hänsyn kan bestämma över sit t liv. När kvinnor har
gemensamma bar n och gemensam vår dnad är det mer komplicer at då hänsyn behövs
tas till bar nets bästa och bar nets r ättigheter samt att hotaktör en har gemensam vår dnad
med kvinnan.

För att skapa en god och tr ivsam boendemiljö har boendet er bjudit:

Svalkande glass på en utflykt en varm
sommardag.

Sommarlovet börjar även när man bor i ett skyddat boende!

Otäckt men gott fika på Halloween
Tivolidag på huset!
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Fr edagsfika var je fr edag – en viktig avr undning inför helgen.
Familjeaktiviteter på lov och helger såsom ansiktsmålning, kor vgr illning, fotbollsVM, peppar kaksbygge och pyssel av olika slag.
Sommar utflykter till:
o Lustiga landet
o Besök på stor lekplats i när liggande stad med glass i stor a lass
o Hälsa på djur en på Hallagår den och lunch utomhus
o Lek i Bar nens tr ädgår d i Kar lslund med pizzalunch efter åt

Kvalitets- och säkerhetsarbete
Kvinnohuset Ör ebr o ar betar för att uppr ätthålla en god kvalité utifr ån 3. Kap 3 §
Socialt jänstlagen. Mål för ver ksamheten är att er bjuda ett tr yggt boende, ett kompetent
stöd och en god ar betsmiljö. Ver ksamheten ar betar systematiskt med detta genom
utvär der ingar fr ån boende, husmöten för de boende i huset, ar betsplatstr äffar ,
skyddsr onder och volontär tr äffar . Nedan följer ett ur val av kvalitets- och
säker hetsar betet.

För djupat teamar bete med tydligar e r ollbeskr ivningar
För ber edelse inför omställning med utökade per sonalr esur ser
Inför ande av utvär der ingar för stödsökande på Samtalsmottagningen
Byte av nätver ksutr ustning för för bättr at Wi-Fi
Inför t postlåda i boendet för anonyma synpunkter och klagomål fr ån de boende

Säker hetsåtgärder och andr a för ändr ingar i det skyddade boendet

Fler a olika åtgär der för att stär ka skyddet i boende för att för bättr a säker heten i
boendet
Ny studsmatta, pool och massor med uteleksaker till utegården
Digital anslagstavla i boendet för att under lätta kommunikation

Utbildningar och fortbildningar

Regelbunden handledning med kvalificer ad handledar e
Utbildning Lifespan Integr ation för kur ator er na i Samtalsmottagningen
Samtalsmetoden Tr appan för kur ator er med inr iktning bar n och unga
Unizon gr undutbildning för fler a medar betar e och volontär er
Diver se for tbildningar :
 Heder sr elater at våld och för tr yck
 Bar nr ättsdagar na
For tbildningar via För eningar nas hus om bland annat medlemmar

Samverkan

Kvinnohuset har kontinuerligt deltagit i följande samver kansfor um:
Nätver ket Länsgr uppen för Kvinnofr id
Nätver ket för Heder sr elater at våld
Civilsamhällesfor um
Styr gr uppsmöten med Ör ebr o kommun utifr ån avtalet
Medver kan i Unizons kvalitetsnätver k för att utveckla kvalitetsar betet för
kvinnojour er med skyddade boenden.
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Kvalitetsförbättringar och utvärderingar

Medarbetare och volontärer
Medar betar e

Medar betar na har under 2021 ar betat på med att ge ett väldigt fint stöd och tr yggt
boende till kvinnorna och bar nen i boendet samt er bjudit ett gott stöd till stödsökande.
Tr ots att fr amtiden i per ioder var it oviss gällande exempelvis avtalet med Ör ebr o
kommun och eventuell omställning till kväll- och helgar bete så har alla medar betar e haft
fokus på ver ksamhetens bästa. Samtliga medarbetar e ska ha en eloge för ett väl utför t
ar bete.
6 kur ator er , 3 med inr iktning mot vuxna. 2 med inr iktning bar n och unga samt 1
kur ator på Samtalsmottagningen
1 boendestödjar e
1 administr atör och för eningssamor dnar e
1 ver ksamhetschef
Tack var e statsbidr aget fr ån Socialstyr elsen har för eningen även haft 1 kur ator
pr ojektanställd. Under år et har någr a medar betar e lämnat ver ksamheten för nya
utmaningar på andr a platser .
Ver ksamheten har ar betsplatstr äff 1 gång i månaden och vi har även genomför t fler talet
planer ingsdagar där vi bland annat fokuser at på sekundär tr aumatiser ing, teamar bete
samt diskuter at kommande ver ksamhetsför ändr ingar såsom ar bete på kvällar och
helger . Medar betar na har haft möjlighet att ta ut 1 timmes fr iskvår d per vecka vilket
oftast är genomför bar t. Tr ivselgr uppen har anor dnat tr ivsamma aktiviteter både i
samband med gemensamma möten på ar betstid och utanför ar betstid. Per sonalen hade
en fr iskvår dsdag vilket var både uppskattat och välbehövligt efter en längr e per iod av
r estr iktioner .
Fysiska och psykosociala/ or ganisator iska skyddsr onder har genomför ts enligt planer ing
liksom det systematiska br andskyddsar betet. Ar betsmiljön har sammantaget var it god.
Sjukfr ånvar on under år et var 2,8%.

Volontärer

Volontär ver ksamheten är en viktig del av kvalit etsar betet på Kvinnohuset. Kvinnor na
och bar nen i boendet ska få skydd utifr ån hot, stöd utifr ån våldet men de ska också få en
upplevd känsla av tr ygghet genom gemenskap och samvar o. I tider av upphandling och
pr ofessionaliser ing så är det viktigt att synliggör a de fr ivilligas insatser för kvinnor na
och bar nen i det skyddade boendet utifr ån en helhetsbild där styr else, per sonal och
volontär er utifr ån olika r oller bidr ar till ett tr yggt boende. Volontär er nas insatser är
där för ett gr undläggande komplement som bidrar till en stor tr ygghet i boendet.
När var on av volontär er som med eller utan personal hjälper till att er bjuda en så nor mal
var dag på boendet som möjligt är ovär der ligt. Volontär er na hjälper till att öppna upp
vär lden för kvinnor och bar n som inte har levt ett liv i fr ihet. För boenden som flyttade
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I ver ksamheten har det under år et ar betat:

till Ör ebr o har volontär er var it behjälpliga för kvinnor na och bar nen att känna sig
hemma i sin nya hemstad.
Ver ksamheten anor dnade en volontär cir kel för nya volontär er och fler a aktiviteter för
kvinnor och bar n har genomför ts under år et. I per ioder pausades aktiviteter på gr und av
r estr iktioner , men när det har tillåtits så har kvinnor na, bar nen och volontär er na fikat
tillsammans, lekt och pysslat, lagat mat och åkt på utflykter .
Fler a familjer och kvinnor har fått fantastiskt stöd och bemötande av volontär gr uppen.
Sär skilt ska ber edskapsvolontär er omnämnas som har tagit emot inflyttar och funnits
tillgängliga för kvinnor och bar n på kvällar och helger . En jättefin och viktig insats,
sär skilt i tider när ver ksamheten inte har kunnat ha gemensamma aktiviteter på gr und
av r estr iktioner .

Kvinnohuset Ör ebr o vär nar om att ses som ett lokalt kunskapscentrum vad gäller våld i
när a r elation. Ver ksamheten har deltagit i samt anor dnat fler a för eläsningar under
för egående år samt tr äffat media.
Nedan pr esenter as ett ur val av aktiviteter :
Infor mation för samtliga socialnämnder s Individ- och familjeomsor ger om
Samtalsmottagningen
För eläsning om kvinnor och bar ns er far enheter av att leva med skyddade
per sonuppgifter för Region Ör ebr o
Digitala studiebesök för medlemmar i för eningen, för socialtjänsten i Ör ebr o
samt socionomstudenter
För eläsning för or ganisationen MÄN om bemötande av våldsutsatta kvinnor
Medver kan i lokal media (Ner ikes Allehanda, Sver iges r adio Ör ebr o med fler a)
vid fler a tillfällen samt fler talet debattar tiklar
För eläsning för för etagshälsovår den samt intervju i Riksför eningen för
för etagssköter skor
Vår a sociala kanaler och inlägg (Facebook och Instagr am) har under år et nått ut
till 3 454 523 unika per soner . Antalet personer som aktivt besöker vår a sociala
mediesidor har ökat fr ån för egående år . Facebook ökning med 29%, Instagr am
ökning mer 64%. Målgr uppen som tar del av vår a inlägg är kvinnor och män i ett
br ett ålder sspann som str äcker sig fr ån 18 - 65+ år . Pr imär t ser vi att kvinnor i
ålder sgruppen 25 - 54 år är mest aktiv engager ad.

Styrelsemöten och årsmöte
Styr elsen har under den gångna mandatper ioden haft 11 styr elsemöten. Under det
gångna år et har styr elsen ar betat aktivt med att utvär der a det befintliga avtalet med
Ör ebr o kommun samt att säkr a ett nytt avtal.
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Kunskapsspridning och opinionsarbete

Styr elsen har även ar betet med fr ågan kr ing upphandling då Ör ebr o kommun valt att
upphandla skyddade boenden. Tr ots ett befintligt avtal såg styr elsen vikten att var a med
i upphandlingen då vi ser att allt fler kommuner väljer att upphandla skyddade boenden.
Styr elsen har ar betat intensivt för att för medla till samver kanspar tner s att en
kvinnojour är en helhet som står på tr e ben – kunskapsspr idning / stöd / skydd där
samtliga ben är lika viktiga. Kvinnohuset i Ör ebr os långa er far enhet kr ing mäns våld mot
kvinnor , den ideella gr und med medföljande kvalitéer samt de tr e benen ska ses som en
helhet där var je ben och del bidr ar till en god kvalité.

Styr elsen har även valt att inför a sju olika ansvar somr åden med en ansvar ig person för
var je omr åde. Det handlar om att kunna deleger a fr ågor till den som är ansvar ig och att
under lag kr ing r espektive omr åde för ber eds och ber eds på styr elsemöten. De omr åden
vi ar betar utifr ån samt huvudansvar iga är följande:








Volontär : Mar ia Hammar
Ver ksamhet och dr ift: Gabr iella Altunkaynak
Ekonomi: Annsophie Själar o
Kommunikation och opinion: Linda-Olivia Olofsson
Medlemmar : Josefin Söder str öm
HR: Helena Svensson
Kunskapsspr idning: Josefin Söder str öm

Styr elsen bedömer att målen som satts i för egående ver ksamhetsplan är uppfyllda.

Medlemmar och stödmedlemmar
Styr elsen och ver ksamheten är glada över alla som
väljer att visa solidar itet med för eningen genom att
bland annat var a medlemmar .
För eningen skickade r egelbundet ut medlemsbr ev
med information om ver ksamheten. Det är en viktig
kanal för att nå ut med infor mation om ver ksamheten
och spr ida kunskap. Under vår en er bjöds både ett
digit alt studiebesök för medlemmar na samt en
medlemsexklusiv för eläsning med för fattar en Elaf Ali
om hennes er far enheter att br yta sig fr i fr ån
heder sr elater at för t r yck och våld.
För eningen hade under 2021 år 185 medlemmar
var av 20 var stödmedlemmar .

Elaf Ali med moderator Sofia Sjöström
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År smötet 2021 hölls digitalt för för sta gången i för eningens histor ia. En motion som
godkändes på år smötet handlade om att inför a suppleanter i st yr elsen. Vi ser det som ett
stor t steg fr amåt då man som suppleant får en chans att känna på styr elsear betet.

Ekonomi

Gällande gåvor så har föreningen under året fått ta emot både små och stora gåvor. Alla
gåvor har varit lika välkomna och lika betydelsefulla. Det värmde att så många
privatpersoner, organisationer och företag av olika slag valde att visa solidaritet med
föreningen och med våldsutsatta kvinnor och barn. I nära anslutning till kampanjen ”En
annan mamma” briserade nyheten om fem mördade kvinnor på tre veckor. Många valde
under denna period att engagera sig genom att skänka en gåva och kampanjen drog in
rekordstora 174 723 kronor. Helt fantastiskt!
Gåvorna som verksamheten har fått har använts till kvinnorna, barnen och
verksamheten på olika sätt. Sommarutflykter, gåvor vid utflytt till egen bostad,
aktiviteter på boendet, akutkläder (och annan utrustning till de som lämnat sitt hem
bakom sig) samt gemensamma matlagningskvällar – inget av det hade varit möjligt utan
våra gåvogivare. Stort tack för det!

Tack vare extra statsbidrag via Unizon med anledning av Covid-19 kunde verksamheten
utöka tjänsterna i Samtalsmottagningen. Detta möjliggjorde att vi kunde ta emot ett
högre antal stödsökande än med budgeterad bemanning. Tack vare de extra bidragen
har kvinnorna som sökt kontakt med föreningen erbjudits en snabb första tid. Ingen har
behövts avisas på grund av resursbrist.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK). Om inte annat särskilt anges,
redovisas samtliga belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående
år.
Verksamheten har sitt säte i Örebro.
Följande årsredovisning har upprättats för år 2021:
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Styrelsen har under det gångna året återkommande diskuterat en hållbar ekonomi. Allt
fler kommuner har valt att upphandla skyddade boenden där det i upphandlingen har
ställts höga krav på verksamheten. På regeringsnivå aviserades om att snarast möjligt
införa en tillståndsplikt för skyddade boenden. Styrelsen valde därför att satsa medel på
verksamhetsutveckling för att kunna vara en fortsatt etablerad aktör. Styrelsen
bedömde att det finns goda förutsättningar för Kvinnohuset i Örebro att klara av
kommande tillståndsplikt och upphandlingar, till stor del tack vare att föreningen
historiskt haft ett långsiktigt och stabilt avtal med Örebro kommun som gett utrymme
till utveckling.

KVINNOHUSET I ÖREBRO
Org.nr 875001-2224

1 (6)

Flerårsöversikt
Huvudintäkter
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)

2021
7 721
200
73

2020
7 157
287
73

2019
9 500
619
80

2018
6 205
-376
87

Belopp vid årets ingång
Disposition enligt beslut av
årets stämma:
Användning av medel
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Balanserat
resultat

Årets resultat

Totalt

4 772 865

286 966

5 059 831

286 966

-286 966

0

5 059 831

199 610
199 610

199 610
5 259 441

Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att disponera vinstmedel enligt följande:
balanserat resultat
årets resultat
Totalt

5 059 831
199 610
5 259 441

disponeras för
balanseras i ny räkning
Summa

5 259 441
5 259 441

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Eget kapital

KVINNOHUSET I ÖREBRO
Org.nr 875001-2224

Resultaträkning

Not

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

Föreningens intäkter
Övriga rörelseintäkter
Summa föreningens intäkter

2

7 721 491
7 721 491

7 157 304
7 157 304

-486 805
-1 459 250
-5 532 066
-43 476
-7 521 597
199 894

-406 014
-1 541 071
-4 907 581
-15 536
-6 870 202
287 102

Finansiella poster
Räntekostnader
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

-284
-284
199 610

-136
-136
286 966

Resultat före skatt

199 610

286 966

Årets resultat

199 610

286 966

Föreningens kostnader
Kostnader boende
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Summa föreningens kostnader
Rörelseresultat

3
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KVINNOHUSET I ÖREBRO
Org.nr 875001-2224
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2021-12-31

2020-12-31

4

158 367
158 367

201 843
201 843

5

352 746
352 746
511 113

352 746
352 746
554 589

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

1 064 678
2 185
228 523
1 295 386

934 178
122 825
85 150
1 142 153

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

5 354 467
5 354 467
6 649 853

5 202 987
5 202 987
6 345 140

SUMMA TILLGÅNGAR

7 160 966

6 899 729

Balansräkning

Not

TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Penneo dokumentnyckel: MJKDM-MJ0BS-J2SNX-2BJGZ-FJLD8-Q4GXB

Anläggningstillgångar

KVINNOHUSET I ÖREBRO
Org.nr 875001-2224

4 (6)

2021-12-31

2020-12-31

5 059 831
199 610
5 259 441

4 772 865
286 966
5 059 831

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

193 241
33 069
200 712
1 474 503
1 901 525

272 174
22 324
176 304
1 369 096
1 839 898

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 160 966

6 899 729

Balansräkning

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
6
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Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat
Eget kapital vid räkenskapsårets slut

KVINNOHUSET I ÖREBRO
Org.nr 875001-2224

Balansräkning

5 (6)

Not

2021-12-31

2020-12-31

Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.
Anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: 5 år.

Medlemsavgifter
Externa Placeringar
Bidrag Region Örebro
Bidrag Örebro Kommun
Bidrag, kranskommuner
Socialstyrelsen
Generella Gåvor
En annan mamma
Övriga ersättningar
Ersättning för lön
Unizon stadsbidrag

2021

2020

27 900
1 500 699
290 000
3 903 900
21 110
500 000
573 951
174 723
37 741
22 544
668 923
7 721 491

28 050
1 141 476
300 000
3 824 020
40 716
800 000
586 719
100 280
62 449
273 594
0
7 157 304

2021

2020

9

8

Not 3 Medelantalet anställda

Medelantalet anställda
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Not 2 Föreningens intäkter

KVINNOHUSET I ÖREBRO
Org.nr 875001-2224

Balansräkning
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Not

2021-12-31

2020-12-31

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

217 379
0
217 379

0
217 379
217 379

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-15 536
-43 476
-59 012

0
-15 536
-15 536

Utgående redovisat värde

158 367

201 843

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

352 746
352 746

352 746
352 746

Utgående redovisat värde

352 746

352 746

Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Not 6 Eget kapital
I eget kapital ingår av styrelsen beslutade ändamålsbestämda medel med 1 945 165 kr avsedda för
att tillgodose föreningens behov gällande utveckling för att även i framtiden erbjuda ett kvalitativt stöd
och ett säkert boende till målgruppen.

Huset
Stiftelse
Sommarläger
Tolkkostnader
Jubileum
Översyn och verksamhetsutveckling
Fria medel
Belopp vid årets utgång

2021-12-31

2020-12-31

383 534
500 000
200 000
514 370
100 000
247 261
3 314 276
5 259 441

418 375
500 000
200 000
514 370
100 000
346 450
2 980 636
5 059 831
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Not 4 Inventarier, verktyg och installationer
Varav anskaffningar med kommunala bidrag uppgår till 217 379

Förtroendevalda 2021

Or dför ande
Vice or dför ande
Sekr eter ar e
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Gabr iella Altunkaynak
Josefin Söderstr öm
Kar in Hildén
Annsophie Själar o
Helena Svensson
Linda-Olivia Olofsson
Mar ia Hammar
Helena Gullber g
Mikaela Lager löf
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Underskrifter

Gabriella Altunkaynak
Ordförande

Josefin Söderström
Vice ordförande

Karin Hildén
Sekreterare

Annsophie Själaro
Kassör

Helena Svensson
Ledamot

Maria Hammar
Ledamot

Linda-Olivia Olofsson
Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår
elektroniska signatur

Pontus Ekevid
Auktoriserad revisor
Ernst & Young AB

Ivan Ticic
Auktoriserad revisor
Ernst & Young AB
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