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     Vi som jour
har en samhällsbärande funktion

året 2020 har inte varit likt något annat år i jourens 
historia. året inleddes med ljusa tankar om vad vi 
skulle få genomfört i verksamheten. Vi hade fått 
högre anslag från socialstyrelsen för jourens arbe-
te, vi planerade att satsa på att utöka vårt våldspre-
ventiva arbete, vidareutveckla vår öppna verksam-
het och vi låg i startgropen av att utveckla jourens 
volontärverksamhet. året fick dock hastigt en ny 
vändning, för tre månader in på året deklarerade 
Folkhälsomyndigheten att det pågick en pandemi 
i landet vilket ställde allt på sin spets.

telefonerna och chatten som annars gått i ett var 
plötsligt knäpptysta. de kommande månaderna 
skulle vi komma att halvera antalet stödsökande 
som kom in i verksamheten. Jouren, likt andra ar-
betsplatser, fick ställa om till allt fler digitala lös-
ningar och minska antalet fysiska möten för att 
förhålla oss till de restriktioner som pandemin 
kom med. Jourens arbete som i vanliga fall är väl-
digt beroende av personliga möten, ställdes inför 
en ny utmaning i att fortsatt kunna arbeta med 
skydd, stöd, påverkan och prevention, nu utan att 
faktiskt träffas. 

pandemiåret har på många sätt varit tufft och 
inneburit en del utmaningar, men det har även 
bidragit med många insikter genom att vi har be-
hövt ställa om och ompröva vårt arbetssätt på 
olika plan. Vi har bland annat kunnat lägga fokus 
på att kvalitetssäkra vår verksamhet genom att 
bygga upp ett kvalitetsledningssystem för att 
framförallt säkra kvalitén i jourens skyddade bo-
ende, men även för att säkerställa att vårt stöd-, 
preventions- och påverkansarbete sker på bästa 
möjliga sätt i relation till föreningens mål och 
verksamhetens målgrupper. Vi har 
samtidigt fått ta fram förenings-
specifika corona-rutiner med tyd-
liga riktlinjer som omfattar förtro-
endevalda, personal, volontärer, 
placerade kvinnor och barn samt 
stödsökande i den öppna verk-
samheten, i syfte att minska 
smittspridningen. tur har vi haft 
som inte fått in något bekräftat 
fall av smittan bland personal eller 
våra kvinnor och barn i det skydda-
de boendet under det gångna året. 

2020 har inte bara kommit med tuffa utmaning-
ar utan även med glada besked. under 2020 har 
jouren blivit med ny lokal. Vi har alltså utökat vår 
förening med ytterligare en lokal för vår öppna 
stödverksamhet, men även för vårt volontärarbe-
te och vårt utåtriktade preventionsarbete. tyvärr 
har vi inte kunnat ha någon invigning eller besök 
i de nya lokalerna med anledning av pandemire-
laterade restriktioner, men vi hoppas på att snart 
få bjuda in till visning i lokalen vi kallar g6. 

under 2020, likt föregående år, har vi haft fler 
barn än kvinnor som bott på vårt skyddade boen-
de. utifrån satsningen om att ha ett genomgåen-
de barnperspektiv i vår verksamhet har vi under 
2020 satsat på att utöka med ytterligare en barn-
samordnare. de är nu två barnsamordnare som 
arbetar med att fånga upp de behov barnen har 
som kommer och bor skyddat hos oss. 

under 2020 så har vår jour synts mer än någonsin 
tidigare i lokala medier, ute på stan samt på soci-
ala medier. det är sorgligt att pandemin har fått 
allmänheten att reagera och ta ställning mot 
våld i nära relationer och mot mäns våld mot kvin-
nor, samtidigt som denna kris har gjort att jouren 
i mångt och mycket fått draghjälp i vårt påver-
kansarbete genom att medier och allmänheten i 
högre utsträckning intresserat sig för frågan.  

om det är något som förblivit sig likt, pandemi 
eller inte, så är det vår jours vision 
om ett jämställt samhälle fritt 
från våld och vår strävan efter att 
visa på jourers betydelse i detta 
arbete; för vi jourer har en sam-
hällsbärande funktion. under 
2021 hoppas jag på att vår jour kan 
fortsätta driva vårt opinionsbilda-
de arbete i samma utsträckning 
och parallellt fokusera på kvali-
tetssäkringen och implemente-
ringen av barnperspektiv i alla 

delar av vår verksamhet. 

Jag lämnar år 2020 med känslan av stolthet. stolt 
över den dynamiska och mångfacetterade verk-
samhet jag får äran att leda varje dag. stolt över de 
kvinnor och barn som varje dag tar modet till sig 
att lämna sina hem, stolt över den kompetenta 
personalgruppen som har kämpat sig igenom ett 
tufft år för att stötta alla de kvinnor och barn som 
vänder sig till oss och sist men inte minst stolt över 
alla de volontärer vi har som på olika sätt hittat 
lösningar för att kunna fortsätta möta kvinnor, tje-
jer, barn- och ungdomar som är i behov av vårt stöd. 
tack för att ni satt ert förtroende till mitt ledarskap 
under denna svåra tid och för att ni tillsammans 
med mig fortsätter att kämpa för att motverka och 
bekämpa mäns våld mot kvinnor.

tania karanja
Verksamhetschef
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organisation
kvinno- och tjejjouren Jönköping är en idéburen 
förening som är partipolitiskt och religiöst obun-
den. Föreningen har sedan 1979 arbetat mot mäns 
våld mot kvinnor. Verksamheten har under året 
verkat för att upplysa allmänheten om mäns våld 
mot kvinnor, våld i nära relationer, våld i ungas re-
lationer och vuxnas våld mot barn. detta genom 
att synliggöra och arbeta för kvinnors, tjejers och 
barns rätt till frihet från förtryck och våld. Fören-
ingen är ansluten till riksförbundet unizon. liksom 
unizon är vi en feministisk organisation som verkar 
för ett jämställt samhälle fritt från våld. 

som idéburen förening är årsmötet det högst be-
slutande organet, har vi en styrelse som är ytterst 
ansvarig för verksamheten. styrelsen består av 
ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, 
tre ledamöter och två adjungerade. styrelsen höll 
under 2020 11 protokollförda möten. arbets-
utskottet har utgjorts av ordförande, vice ordfö-
rande, sekreterare, kassör och adjungerad verk-
samhetschef. sedan årsmötet i mars har 
styrelsen bestått av följande personer:

margareta sylvan, ordförande
anne Falk, vice ordförande
irada söderberg, kassör
markus redman, sekreterare
gun-britt Walmborg, ledamot
åsa thörne adrianzon, ledamot
erika hegestig, ledamot 
amelia albinsson, adjungerad

Föreningen har haft 105 betalande medlem-
mar under året, en ökning med 41 sedan föregå-
ende år. av dessa har ett trettiotal varit aktiva som 
volontärer. 

Årsmöte 
årsmötet påverkades av restriktionerna som gavs 
till följd av rådande pandemi. det var ändå av vikt 
att årsmötet hölls, trots få deltagare. medlemmar 
som inte kunde närvara har delgivits information 
om mötet via den nya styrelsen vid medlemsmö-
te senare på året. 

till mötesordförande valdes sandra rosell och till 
sekreterare markus redman. årsmötet beviljade 
styrelsen ansvarsfrihet samt att medlemsavgif-
ten för kommande år ska vara 150kr för fullvärdig 
medlem och 150kr för stödmedlem. 

margareta sylvan valdes till ordförande i ytterliga-
re två år. årsmötet beslutade att välja anne Falk 
och markus redman till styrelseledamöter för en 
period om två år. erika hegestig valdes till styrelse-
ledamot som fyllnadsval efter sofia svahn för en 
period om ett år, samt beslutades att adjungera 
amelia albinsson till styrelsen för en period om ett 
år. till revisor på två år valdes rebecka karlsson och 
på ett år valdes mari karlsson, kvarstående förtro-
endevald revisor är marianne segerberg. till leda-
möter i valberedningen valdes anki göransson, 
åsa Wiridén samt Jenny Freding på en period om 
två år. årsmötet väljer kristin larsson till ledamot 
i valberedningen för en period om ett år, som fyll-
nadsval efter solveig einarsson. 

Personal
under 2020 har vår personalgrupp växt 

och vi har välkomnat många nya kol-
legor. Föreningen har under 2020 
haft 8 tillsvidareanställda, 3 visstids-
anställda, 1 inhyrd tjänst för boen-
deservice samt 5 timvikarier. en elo-
ge till våra timvikarier som under 

detta extraordinära år har axlat ett 
stort ansvar och tillsammans med ordi-

narie personal hållit verksamheten i rull-
ning. nytt för i år är att vi utökat med ytterligare 
en barnsamordnare för att förstärka barnper-
spektivet i verksamheten. 

personalsammansättning 2020
Verksamhetschef 100%
Volontärsamordnare och tf verksamhetschef 
100% (tillsvidare)
Verksamhetsutvecklare 100% (tillsvidare)
projektanställd våldsprevention 100% (visstid)
kurator 100% (tillsvidare)
kurator 100% (tillsvidare)

kurator 100% (visstid)
kurator 100% (visstid)
barnsamordnare 100% (tillsvidare)
barnsamordnare 100% (tillsvidare)
boendesamordnare 100%

under året har två rutinveckor hållits då alla rutin-
kort i kvalitetsledningssystemet setts över. en hel-
dag för strategiarbete för kommunikation och 
våldsprevention har hållits och en dag för kurato-
rernas arbete. personalen har regelbunden hand-
ledning av rosanne macke alström, från rma psy-
koterapi och handledning utifrån lösnings- och 
traumafokus. Fortbildning för personalen är viktigt 
för verksamheten, men under året som gått har 
antalet utbildningar varit färre än vanligt på grund 
av rådande restriktioner. inköp av relevant littera-
tur för arbetet görs kontinuerligt. som personal-
vårdande insats har personalen 37 timmars ar-
betsvecka, en årlig summa för friskvård, månadsvis 
massage och utökat antal semesterdagar. 

Nya lokaler
den 1 oktober fick vi nycklarna till den nya lokalen 
och i mitten på november flyttade tjejjouren och 
den öppna verksamheten in. Verksamheten har i 
de ursprungliga lokalerna varit trångbodd under 
en längre period. det har varit svårt att skapa till-
räckligt med utrymme för personalens arbets-
platser och samtalsrum för kvinnor som kommer 
till jouren för stödsamtal. 

de nya lokalerna rymmer tre kontor, två samtals-
rum, ett mötesrum, ett konferensrum samt soci-
ala ytor med tillgång till kök. i de nya lokalerna ska 
kvinnojourens och tjejjourens chatt hållas och 
när möjlighet ges utifrån pågående pandemi är 
tanken att även annan volontärverksamhet ska 
hållas där. Vi ska också kunna ta emot stödsökan-
de kvinnor för samtal, arrangera föreläsningar, 
hålla interna utbildningar med mera. ikea har 
stöttat verksamheten till stor del med möblering-
en. personal har tillsammans med volontärer 
monterat möbler och inrett lokalerna. 

Skydd och säkerhet
det första som gjordes inför inflyttningen i de nya 
lokalerna var en riskbedömning. utifrån skydds- 
och säkerhetsaspekt installerades digitalt titthål 
vid entrén, inbrottslarm och kameraövervakning. 
Fönster kläddes med splitterskytt och insyns-
skydd. personlarm till respektive personal skaffa-
des för inomhusbruk, även personlarm för utom-
husbruk beställdes. 

Finansiering
kvinno- och tjejjourens verksamhet finansieras 
av Jönköpings kommun via föreningsbidrag och 
iop- idéburet offentligt partnerskapsavtal. kom-
munen har ett långtgående ansvar att tillgodose 
behovet av stöd och skydd för kvinnor som utsätts 
för våld i nära relation och barn som bevittnat 
våld, vilket framgår av socialtjänstlagen (sol). 
kommunen har ansvar att samordna insatserna 
för målgruppen. För att nå goda resultat behöver 
kommunen och den idéburna sektorn upprätta 
goda och hållbara relationer. individ- och famil-
jeomsorgsnämnden vill genom överenskommel-
sen samverka med det civila samhället i arbetet 
med att ge målgruppen stöd och skydd. individ- 
och familjeomsorgsnämnden vill stödja civilsam-
hället i det förebyggande arbete med våldspre-
vention och i att sprida kunskap om våld i nära 
relation. individ- och familjeomsorgsnämnden 
vill också främja civilsamhällets arbete med att 
skapa opinion i dessa frågor. partnerskapet mel-
lan offentlig och civil sektor ska bygga på öppen-
het och respekt för varandras olika förutsättning-
ar och roller. dialogen ska karakteriseras av 
ömsesidig tillit, lyhördhet, förståelse, respekt, ac-
ceptans för kritik, långsiktighet och transparens.

Finansieringen av kvinno- och tjejjouren Jönkö-
ping sker även via intäkter från andra kommuner 
som vid placering i skyddat boende betalar en 
dygnsavgift till jouren för placerade barn respek-
tive medföljande barn. utöver detta finansieras 
verksamheten av statsbidrag. dessa bidrag söks 
årligen i konkurrens med andra. under året 2020 
har föreningen fått statsbidrag från socialstyrel-
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kvinnojouren erbjuder i den öppna verksamheten 
stöd till kvinnor som är eller tidigare har varit ut-
satta för våld i nära relation. även anhöriga och 
personer som i sin profession möter våldsutsatta 
kvinnor och barn kan höra av sig för stöd och råd. 
stödet ges via telefon, chatt, mejl och besök. an-
talet besök har under 2020 varit färre då allt fler 
samtal tagits på telefon för att minska riskerna 
för smittspridning av coronaviruset. kvinnojour-
ens chatt startades i april 2020, som ett komple-
ment till telefonen då många våldsutsatta blivit 
isolerade tillsammans med sin förövare och där-
för fick svårare att ta kontakt via telefon. chatten 
har öppet tisdagar kl.17.30–20.30. Jourtelefonen 
är öppen vardagar 08.30–22.00. mellan kl.08.30–
16.30 svarar anställd personal, under kvällstid 
samt kl.10.00–22.00 helgdagar bemannas telefo-
nen av volontärer.

årligen förs statistik över stöd till enskilda indivi-
der. i chatten är det svårare att veta om samma 
person hört av sig en eller flera gånger, därav finns 
inga exakta siffror. chatten har inte varit så välbe-
sökt, även om en ökning gjorts sedan starten. or-
saker till detta kan vara att chatten är ny och be-
höver marknadsföras mer, samt att det kan vara 
svårt att kontakta oss om kvinnan är isolerad på 
grund av pandemin. bortsett från telefonsamtal 
från myndigheter har jouren gett 565 stödsamtal 
till kvinnor och anhöriga, 33 ärenden har handlat 
om hedersrelaterat våld och från män har 10 stöd-
samtal inkommit. antalet stödsamtal vid person-
liga besök har varit 453. de vanligaste anledning-
arna till att söka hjälp hos kvinnojouren har varit:
1 Fysiskt våld
2 psykiskt våld
3 Våld mot barn
4 hot och förföljelse

de kvinnor som söker stöd via samtal och person-
liga besök kan vara anonyma och inga journaler 
förs. till de kvinnor som bor skyddat via jouren har 
samtalsstöd getts regelbundet. även medföljan-
de barn får möjlighet till samtal med barnsam-
ordnare. läs mer om kvinnor och barn i skyddat 

boende under rubriken ”skydd”.

antal stödsamtal 2020
stödsamtal per telefon 565
stödsamtal personligt möte 453
stödsamtal med män   10
ärende som gällde heder  33

Volontärverksamheten
kvinnojouren startades av ideella krafter för 41 år 
sedan. Volontärernas arbete är än idag kärnan i 
verksamheten. på olika sätt arbetar de med stöd 
till kvinnor, tjejer samt barn och ungdomar. de 
lägger ner ett stort antal timmar i jourens verk-
samhet varje år, för att de tror på idén om ett jäm-
ställt samhälle fritt från våld. detta kan inte er-
bjudas från kommunalt håll eller hos privata 
utförare. därför är volontärverksamheten en vik-
tig del i vår verksamhet.  

För oss som förening är det viktigt att ta hand om 
våra volontärer och göra dem delaktiga i verksam-
heten. den 20 februari träffades alla volontärer på 
John bauer hotell för en inspirations- och visions-
kväll. det blev en trevlig kväll där det kom fram 
många bra, kreativa och roliga idéer på hur vi kan 
jobba för att möta behovet för kvinnor och barn. 
två veckor senare kom corona. mycket av den verk-
samhet som vi ville bedriva fick skjutas på framti-
den. en del verksamhet startade vi upp när restrik-
tionerna släppte, men de fick sedan dras tillbaka 
när det blev hårdare restriktioner igen. 

Vi har dock några verksamheter som vi har haft 
igång hela tiden och det är våra chattar. detta är 
dessutom något vi har kunnat utöka/utveckla 
genom att vi har startat chatt även för kvinnor. 
Förut har vi bara haft för tjejer (se rubriken tjej-
jouren).

Vi tycker det är viktigt att de som utför ett volon-
tärarbete hos oss har en bra kunskap om våld och 
hur vår förening arbetar med kvinnor och barn. 
alla våra volontärer ska genomgå en grundutbild-
ning hos unizon. men från och med i år har vi även 

stöd
sen. dessa bidrag får inte användas till verksam-
het i det skyddade boendet, utan är endast avsed-
da för vår råd- och stödverksamhet samt för 
arbetet med våldsprevention. under 2020 har ett 
bidrag från socialstyrelsen sökts och beviljats. 
unikt för 2020 var att regeringen utlyste ytterli-
gare öronmärkta pengar för arbetet med att upp-
täcka och stötta våldsutsatta kvinnor och barn 
med anledning av coronapandemin. dessa peng-
ar sökte vi genom vårt riksförbund unizon och 
beviljades extra medel för föreningens råd- och 
stödverksamhet. utöver detta mottar föreningen 
gåvor från privatpersoner samt företag och orga-
nisationer som till exempel kyrkor, föreningar, 
möbelföretag med mera. dessa gåvor går oavkor-
tat till kvinnor och barn. år 2020 slog föreningen 
rekord för summan av gåvor vi mottagit, troligtvis 
på grund av att föreningens arbete uppmärksam-
mats i media under större utsträckning under 
pandemiåret.

Beredskap
när verksamheten gick in i år 2020 var planering-
en att vi skulle införa beredskapstjänstgöring för 
verksamhetens personal, utifrån ett stärkt barn-
perspektiv med ökad tillgänglighet för de mam-
mor och barn som bor på jourens skyddade boen-
de. det har tyvärr inte blivit genomfört, då 
personalsituationen varit ansträngd under pan-
demin. styrelsen tillsammans med verksamhets-
chefen planerar istället för att beredskapstjänst-
göring ska införas under 2021. 

startat en lokal grundutbildning. denna genom-
fördes för första gången i år.  Förutom dessa två 
utbildningar erbjuds volontärerna att gå på med-
lemsutbildningar och föreläsningar som unizon, 
länsförbundet, andra organisationer eller vi själ-
va arrangerar. i år har mycket av de utbildningar-
na varit digitala. 

Tjejjouren
tjejjourens grundläggande verksamhet handlar 
om att ge stöd till alla unga som definierar sig som 
tjej via chatt, mejl och möten. målet är att stötta, 
stärka och lyssna på unga tjejer. detta görs främst 
under en jourkväll i veckan, varje tisdag mellan kl. 
17:30–20:30 då chatten är öppen. chatten drivs i 
första hand av volontärer, men även personal finns 
på plats under jourkvällarna. totalt under 2020 har 
jouren haft 355 kontakter i chatten. Förutom stöd-
verksamheten via chatten är tjejjourens mål att 
också att vara en röst i samhället för unga tjejer, 
och lyfta frågor som rör deras vardag. 

Volontärerna har även varit med och represente-
rat tjejjouren på arrangemang så som gäst i sof-
fan på fritidsgården i Vaggeryd, välkomstmässa 
på Jönköping university samt olika arrangemang 
kring internationella kvinnodagen (se under rub-
riken 8 mars). 

Telefonjour 
kvinnojouren startade 1979 och drevs då helt ide-
ellt. telefonjouren har funnits med från första 
början och är hjärtat i volontärverksamheten. Vo-
lontärerna som är fem till antalet bemannar te-
lefonjouren kvällar och helger. Volontärerna har 
jour var sin vecka och telefonen är öppen vardagar 
kl. 18.00 - 22.00 och helgdagar och alla röda dagar 
kl. 10.00 - 22.00. ibland stöttar telefonjouren även 
dagtid då personal är på utbildning eller har pla-
neringsdagar. telefonjouren har möten ungefär 
två gånger per år då vi tillsammans med personal 
utvärderar hur uppdraget fungerar och om något 
behöver utvecklas. så har dock inte varit fallet i år 
då vi istället haft handledning digitalt till följd av 
pandemin. sist men inte minst säger vi ett stort 
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tack till ingrid Walltegen som efter många år slu-
tat i telefonjouren. se separat intervju i slutet av 
verksamhetsberättelsen.

Lek i stunden
i år startade vi upp lek i stunden igen. lek i stun-
den är för de barn som bor skyddat hos oss. till-
sammans med volontärer leker barnen eller hittar 
på en kul aktivitet så som halloweenfest, måla 
höstlöv, pyssla mm. när andra vågen av corona 
kom fick vi pausa denna verksamhet för att mins-
ka antalet kontakter för de boende och för volon-
tärerna. 

Stöd i stunden
sedan 2009 har stöd i stunden vuxit sig stabil och 
gruppen utgör idag en stor del av volontärverk-
samheten. ett tiotal volontärer planerar och ge-
nomför aktiviteter där kvinnor och barn ges en 
möjlighet att skapa nya nätverk efter att ha brutit 
upp från en våldsam relation. syftet är att minska 
den ensamhet som kan uppstå när en ska bygga 
upp sitt liv på nytt, kanske i en ny stad långt från 
den nätverk de en gång haft. på träffarna kommer 
många av de kvinnor och barn som bor eller har 
bott skyddat hos kvinnojouren. tack vare stöd i 
stunden knyts det många nya vänskapsband och 
kvinnorna kan hjälpa och stötta varandra i varda-
gen. barnen får lära känna andra barn med lik-
nande erfarenheter och finna stöd i det. normalt 
sett arrangeras ungefär en aktivitet i månaden. 
dessvärre har merparten av de planerade aktivi-
teterna fått ställas in under 2020, eftersom de 
bygger just på att träffas, umgås och att skapa 
nya fina minnen tillsammans. istället har boen-
depersonal fokuserat på att genomföra fler akti-
viteter än vanligt med de boende. mer om det 
finns att läsa under rubriken boendemiljö.

de aktiviteter som gick att göra med stöd i stun-
den var ett besök på stadsbiblioteket och två grill-
kvällar, en i Friaredalen och en i stadsparken. även 
det årliga sommarlägret gick att genomföra, dock 
endast med de kvinnor och barn som var boende 
hos kvinnojouren. mer om sommarlägret finns 

att läsa under rubriken ”sommarläger”. en av de 
mest uppskattade aktiviteterna som stöd i stun-
den brukar arrangera är julfesten. på julfesten 
träffas kvinnor, barn och volontärer för att fika och 
umgås. ibland har Jönköpings lucia hälsat på och 
varje år kommer den efterlängtade tomten för att 
dela ut julklappar till alla barn. detta år var det 
inte möjligt att samla alla kvinnor och barn därför 
fick de som ville komma och hämta ut en julkasse 
och ett par julklappar till respektive barn. 

stöd i stundens verksamhet finansieras helt ge-
nom gåvomedel. privatpersoner, kyrkor, företag 
och organisationer skänker monetära gåvor som 
gör det möjligt för jouren att erbjuda aktiviteter 
och en liten guldkant till de kvinnor och barn som 
har kontakt med kvinnojouren. stöd i stunden ger 
i sin verksamhet normalt sett stöd till drygt 100 
kvinnor och barn och aktiviteterna är mycket upp-
skattade.   

Sommarläger
trots pandemi lyckades vi även i år genomföra en 
lyckad kollovecka. dock med reducerat antal kvin-
nor och barn. Vädret var med oss nästan hela 
veckan och det blev många besök vid havet med 
bad, solning, sandslottsbyggen och letande efter 
fina snäckor. en del lärde sig också att simma och 
dyka. efter ett strömavbrott i huset vi hyrde var vi 
tvungna att gå på ett restaurangbesök vilken ing-
en misstyckte, att det även fanns en pool där gjor-
de ju inte saken sämre. 

Volontärerna ordnade en mycket uppskattad och 
mysig spa-afton en kväll. Vi besökte ett ställe med 
åkattraktioner och hann även med ett besök till 
ett annat ställe där de hade trampoliner. det gav 
oss både motion och många skratt! trots alla ro-
liga aktiviteter är det bästa med sommarlägret 
ändå samvaron, friheten och havet. Vi hoppas att 
nästa år blir som vanligt och att många fler kan 
få följa med.

Skyddat boende
Jouren ger dagligen stöd till kvinnor som utsatts 
för våld i nära relation och hedersrelaterat förtryck 
och våld, dels genom samtal men också praktiskt 
till de som bor skyddat via jouren. i denna del av 
föreningens verksamhet är jouren utförare av so-
cialtjänst, på uppdrag av individ- och familjeomsor-
gen i Jönköpings kommun men också andra kom-
muner. kvinnorna placeras på bistånd av 
socialtjänsten och de barn som kommer med är 
medföljande. om kvinnan inte har barn kan jouren 
ta emot henne utan att ett biståndsbeslut finns. 

anställd personal som boendesamordnare, boen-
deservice och kuratorer svarar för den dagliga 
verksamheten. personalen jobbar utifrån sekre-
tess, vi har även anmälningsskyldighet om vi 
misstänker att ett barn far illa, rapporteringsskyl-
dighet om en upptäcker brister i verksamheten 
samt dokumentationsskyldighet. timanställda 
och volontärer kan ge praktisk hjälp till kvinnor 
efter överenskommelse. telefonjouren får ibland 
uppdrag att kontakta en kvinna över helgen om 
det finns oro för hennes mående. 

Ytterst arbetar vi på uppdrag av kvinnan, vilket 
innebär att personalen ger stöd om kvinnan till 
exempel vill överklaga ett beslut från en myndig-
het eller om vi med kvinnans samtycke framför 
klagomål på ett biståndsbeslut till iVo (inspektio-
nen för vård och omsorg). detta blir ibland en viktig 
del i stödet till kvinnan då hon upplever att hon är 
delaktig i att bidra till att samhällets stöd till andra 
kvinnor i samma situation kan förbättras på sikt. 

Boendemiljö 
kvinnojouren disponerar 8 lägenheter, varav fyra 
är enrummare och fyra är tvårummare. det finns 
alltså god plats för 8 kvinnor och deras barn. i var-
je lägenhet finns eget kök och badrum. boende i 
lägenheterna har också tillgång till gemensam-
ma utrymmen, såsom lekrum, tvättstuga, större 
matbord för gemensamma måltider och en my-
sig tV-hörna.

inför varje inflyttning kontrolleras att lägenheter-
na och standardutrustningen är i gott skick. Vid 
behov fyller vi på nytt, gör mindre reparationer 
alternativt byter ut sliten inredning. under 2020 
renoverades 2 av lägenheterna. det gällde om-
målning, byte av skåpsdörrar och en av lägenhe-
terna fick nytt golv.

Husmöte
Varje vecka träffas kvinnor, barn och boendesam-
ordnare i ett husmöte. det är framförallt en viktig 
möjlighet för socialt umgänge under trygga for-
mer. på husmötet informerar boendesamordnare 
om aktuella saker inför kommande vecka, men 
påminner även om tystnadsplikt, boenderegler, 
säkerhet etcetera. alla har också möjlighet att 
framföra synpunkter eller förbättringsförslag. 
under en del möten har vi haft olika pysselaktivi-
teter. under några av mötena har vi också haft 

”lektioner” om olika ämnen. Vi har informerat om 
vikten av att undersöka sina bröst kontinuerligt 
och hur en mammografi-undersökning går till. i 
samband med detta informerades också om cell-
provsundersökningar och att dessa är lika viktiga 
att tacka ja till. den mest uppskattade, och fnissi-
ga, lektionen var när vår verksamhetschef med-
verkade i sin egenskap av sexolog. 

Aktiviteter i boendet
detta år har varit annorlunda eftersom våra vo-
lontärer inte har kunnat medverka på samma sätt 
i olika aktiviteter tillsammans med de boende, 
istället har personalen försökt arrangera olika för-
ströelser med de boende.

Fredagsfika har också blivit en obligatorisk aktivi-
tet. inför helgen har framförallt boendestödjarna 
ordnat mysig fika och olika aktiviteter och vid 
större helger har det blivit extra festligt. under 
detta annorlunda år har vi försökt arrangera olika 
aktiviteter på ett säkert sätt, ofta utomhus.

till påsk fick kvinnorna ordna sitt eget blomste-
rarrangemang med videkvistar, påskliljor och 
prydnadsägg. samtidigt hade barnen en vild ägg-
jakt i lokalerna. 

skydd
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under en vårutflykt åkte vi först och köpte plantor 
på en handelsträdgård för att senare avsluta da-
gen med lunch kombinerad med fantastisk utsikt 
över Vättern. en del valde blommor och några val-
de tomat-, chili- eller kryddplantor. Väl hemma 
igen fick plantorna ny jord och nya krukor och 
sattes sedan ut, antingen i lägenheterna eller på 
de gemensamma balkongerna.

till midsommar band vi midsommarkransar och 
ordnade en midsommarlunch. spännande för fle-
ra av kvinnorna att smaka sill för första gången. 
under sommaren blev det en härlig utflykt till 
blåbärsskogen. bär fanns det gott om så det räck-
te långt fram på hösten.

Vid halloween dekorerades det ljuslyktor och 
dansades limbo. alla var utklädda och fick go’fika. 
inför jul hjälptes vi åt att dekorera pepparkakshus, 
lite kladdigt och stimmigt blev det allt. alla hjälp-
tes också åt att pynta och klä julgranen, samtidigt 
som vi fick riktigt god julfika. 

Vilken tur att tomten kom på besök med klappar 
till både barn och vuxna. också tur att tomten 
hade läst barnens önskelistor så noggrant så att 
alla barn blev nöjda och glada.

hV71 skänkte i samarbete med ica maxi Jönkö-
ping en stor matkasse var till alla boende hos 
kvinnojouren inför julen. 

Vi har även uppmärksammat kvinnorna andra 
dagar med en blombukett, till exempel vid mors 
dag och alla hjärtans dag.

Vid några tillfällen har vi varit på ute-gym, bowlat, 
spelat kubb och boule. Vi har också haft picknick 
och tagit med oss större barn ut för att bowla. en 
dag blev det promenad och lunch på circular cen-
tre.

andra aktiviteter som boendestödjarna har ord-
nat, har till exempel varit att sy om kläder, göra 
kollagetavlor, måla stenar vi hittade i skogen eller 

vika julstjärnor. Vid ett tillfälle gjorde vi egen eko-
logisk hudsalva och deo.

under året har vi schemalagt lektionstid så att 
kvinnor fått möjlighet att lära om olika ämnen. 
det har varit alltifrån att lära sig svenska, lära sig 
skillnaden på hårda och mjuka vokaler eller få 
hjälp med läxor i sin distansundervisning. boen-
destödjarna har tagit stort ansvar för detta och 
också hjälpt skolbarn med deras hemläxor.

Kvinnorna
en kvinna som är placerad på boendet får stöd på 
flera olika sätt, alltid individ- och behovsstyrt. Var-
je kvinna får en av kuratorerna som kontaktper-
son, vilken har ett särskilt ansvar för att stötta 
kvinnan. Vår utgångspunkt är att kvinnan är ex-
pert i sitt eget liv och att vi utifrån empower-
ment-perspektiv finns som stöd i hennes olika 
processer samt för att lyfta hennes egna resurser. 
Vi använder inslag av mi (motiverande samtal), 
samt response-based practice, där kvinnans mot-
stånd mot våldet lyfts fram för att på så vis stärka 
hennes självbild och skuldavlasta. samtalsstödet 
syftar till att skapa förståelse för och bearbeta det 
våld hon (och eventuella barn) har varit utsatt för. 
stödsamtalen kan utgöras av krisstöd, stöd i upp-
brottsprocessen och utifrån trauma samt rådgiv-
ning. som stödmaterial har kuratorerna bland 
annat en samtalspärm med olika förklaringsmo-
deller, metodmaterial och bilder. utöver detta får 
hon praktiskt stöd i kontakt med exempelvis 
myndigheter, hälso- och sjukvård, skola/förskola, 
föräldraskapsstöd samt kring allt vad det innebär 
att leva med skyddade personuppgifter. många 
gånger får hon också stöd i juristkontakt, då det 
är vanligt att kvinnan är i olika rättsprocesser, van-
ligtvis gällande brottmål (polisanmälan av vål-
det), vårdnad/boende/umgänge och asyl. Vi vill 
stötta kvinnan att öka sitt livsutrymme efter att 
ha blivit utsatt för kontroll och våld. 

under 2020 har 26 kvinnor bott i det skyddade 
boendet, varav 17 av dem placerades av Jönkö-
pings kommun. antal barn som placerades under 

2020 var 35, varav 23 av dem kom från Jönköpings 
kommun.                             
                                      
Skyddat boende 2020      antal
kvinnor                                  26                  
boendedygn för kvinnor        2446
barn                                       35
boendedygn för barn             2226

beläggningen i boendet under 2020 har i genom-
snitt varit totalt 83 %. För platserna gällande kvin-
nor från andra kommuner har beläggningen varit 
88 % och för Jönköpings kommun har belägg-
ningen i genomsnitt varit 77 %. orsaken till att vi 
nekat placering på boendet har varit platsbrist. 
under året har vi nekat placering av 19 kvinnor, 
varav alla av dessa förfrågningar var från annan 
kommun än Jönköping.

Barnen 
all personal på jouren har ansvar för att uppmärk-
samma barnen. två av jourens kuratorer är nu 
barnsamordnare och har ett särskilt ansvar för att 
bevaka rutiner för ett genomgående barnper-
spektiv i jourens arbete. detta arbete är under 
ständig utveckling. när barnet flyttar in på boen-
det får hen information, sammanhangsmarke-
ring samt möjlighet att välja ett gosedjur. barnet 
får en av barnsamordnarna som sin kontaktper-
son, vilken följer barnets mående och erbjuder 
stöd på olika sätt. Varje barn ses som en egen in-
divid. Yngre barn får ofta information och stöd 
under tiden vi leker med dem. med äldre barn kan 
vi ha samtal samtidigt som vi ritar, pysslar, bakar 
eller spelar spel. Vi använder oss ofta av pedago-
giskt material såsom känslokort, känslocirkel, 
dockhus, spelet Vägledande samspel, att få rita 
hur det var i familjen tidigare samt hur barnet vill 
att det ska vara framåt mm. barnet erbjuds fort-
satta stödsamtal hos kurator efter utskrivning 
från boendet, om behov finns. 

ett annat viktigt stöd till barnen som bor i skyddat 
boende är att erbjuda förskola och skola. detta 
gör att barnen får en så normal vardag som möj-

ligt, bidrar till att barnet får stimulans och kan 
utvecklas. barnsamordnare träffar ansvarig per-
sonal på skolan och förskolan kontinuerligt och 
följer upp hur barnen trivs och har det. samarbe-
tet med de skolor där vi har jourplatser är ett av 
jourens prioriterade områden. det finns en hand-
lingsplan som är skriven i samarbete med barn- 
och utbildningsförvaltningen i Jönköpings kom-
mun. 

barnsamordnare har 
under året deltagit i 
unizons barnnätverk, 
där ca 25 av unizons 
jourer medverkar. 
här ges möjlighet 
att dela med oss av 
nyheter i våra 
verksamheter, och 
dela tips och erfaren-
heter kring arbetet med 
barnen. nätverket träffas två 
gånger/termin. 

barnsamordnare har samtal med mamma kring 
föräldrastöd, vilket också gynnar barnet. samtalen 
kan handla om hur barn påverkas av våld, vilket kan 
öka förståelsen för barnets reaktioner och överlev-
nadsstrategier. att avlasta mamman från skuld 
gör att hon lättare kan möta sitt barn och hens 
frågor och funderingar, vilket kan vara viktigt för 
att stärka mammans och barnets relation framåt. 

i vanliga fall brukar volontärerna ordna olika ak-
tiviteter som barnen deltar i, främst stöd i stun-
den och lek i stunden. eftersom 2020 blev ett år 
av pandemi kunde aktiviteter med volontärer 
inte genomföras i lika stor utsträckning. Vi har 
fått hitta andra lösningar och tyvärr också pausa 
några av de aktiviteter som tidigare erbjudits. 
personal i boendet, främst våra boendestödjare, 
har under året hittat på roliga saker med barnen 
i boendet, såsom pyssel, fika, kransbinderi, jul-
klappsutdelning, charader och mycket mera. 
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Mentorer i våldsprevention (MVP)
mVp är en metod jouren arbetat med sedan 2016 
i samverkan med Jönköpings kommun. under 
året som gått har arbetet på skolor inte varit ak-
tuellt, men arbetet har fortgått på strategisk nivå 
genom jourens deltagande i kommunens team 
Våldsprevention. Förhoppningen är att arbetet 
kan spridas till fler skolor när vi är ute ur den på-
gående pandemin. 

Kärleken är fri 
kärleken är fri är en samverkansmetod för att före-
bygga hedersrelaterat förtryck och våld genom 
fokus på barn och ungas rättigheter utifrån barn-
konventionen. sedan 2011 har kvinno- och tjejjour-
en deltagit i samverkansgruppen tillsammans 
med socialtjänst, polis, ungdomsmottagning, räd-
da barnen och brottsofferjouren, samordnande 
har stödcentrum för unga brottsutsatta (Jönkö-
ping kommun) varit sedan 2014. Vi har besökt gym-
nasieskolor några veckor om året. under 2020 har 
arbetet med kärleken är fri pausats främst på 
grund av pandemin, men också på grund av en dis-
kussion inom kommunen kring var ansvaret för 
samordningen ska ligga. 

kvinno- och tjejjouren Jönköping har sedan 2012 
arbetat med olika universella metoder för att fö-
rebygga våld och förändra attityder bland ungdo-
mar och detta arbete görs främst inom ramen för 
tjejjourens arbete. en stor framgångsnyckel för 
oss har varit samverkan med kommunen och 
med andra aktörer vilket möjliggör långsiktiga 
insatser. under 2020 har vi inte kunnat genomfö-
ra vårt våldsförebyggande arbete som vanligt då 
det funnits begränsade möjligheter att besöka 
skolor. att hålla den typen av lektioner digitalt är 
svårt då de bygger mycket på övningar och delak-
tighet från eleverna. i stället har vi jobbat med 
strategi i samverkan med aktörer såsom unizon, 
kommunen och länsstyrelsen. Vi har ökat vår när-
varo på sociala medier och på andra sätt försökt 
förmedla budskapet om vårt arbete för ett jäm-
ställt samhälle fritt från våld. 

Spjutspetsjour
kvinno- & tjejjouren Jönköping har sedan 2014 va-
rit en av unizons spjutspetsjourer inom våldspre-
vention. det innebär dels att jouren får tillgång till 
ny kunskap på området och en bättre möjlighet att 
följa med i vad forskningen säger. dels handlar 
uppdraget om att inspirera andra jourer till olika 
sätt att arbeta våldsförebyggande. men även att 
visa goda exempel för andra aktörer till exempel 
kommuner och skolor genom föreläsningar. några 
gånger per år bjuds vi in till unizon för erfarenhets-
utbyte med de övriga spjutspetsjourerna, detta 
har till största del skett digitalt under året. 

Inget att vänta på
under februari 2020 deltog vi under en halvdags 
worskhop kring nylanseringen av inget att vänta 
på – en handbok för strategiskt våldspreventivt 
arbete som nu Jämställdshetsmyndigheten tagit 
över ansvaret för, efter att mucF (myndigheten 
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) tidigare 
haft samordningsansvaret för. 

Team Våldsprevention 
under året har vi deltagit i team Våldsprevention, 
vilket är Jönköpings kommuns samverkansforum 
för det våldspreventiva arbete som sker i kommu-
nen. Vi har även deltagit i tillhörande styr- respek-
tive projektgrupper kopplade till de olika våldspre-
ventiva metoderna vi arbetar utefter, så som 
mentorer i våldsprevention (mVp), normstorm 
och kärleken är fri. 

Regionalt Team Våldsprevention  
under året har vi deltagit i den länsövergripande 
samverkan för våldspreventivt arbete i länet, som 
länsstyrelsen samordnar. detta forum för sam-
verkan samlar kommuner, regionen samt civil-
samhället i syfte att överblicka samt utveckla det 
våldspreventiva arbetet i länet. Vi har bland annat 
deltagit vid två processdagar i syfte att vidareut-
veckla nätverkets arbetssätt och strategi för hur 
samverkan kring våldsprevention i länet ska se ut 
fortsättningsvis.

Normstorm  
normstorm samordnas av kommunen och kvin-
no- och tjejjouren har sedan starten 2012 varit 
delaktiga i projektgruppen och sedan 2019 i den 
nytillkomna styrgruppen. metoden går ut på att 
skolelever under en termin arbetar särskilt med 
normkritik och på bildlektionerna får skapa en 
normkreativ bild. ofta handlar det om foto men 
även andra konstverk. under 2020 deltog ett an-
tal högstadieskolor och en gymnasieskola. bilder 
och konstverk ställs efter urval ut på Jönköpings 
länsmuseum. utställningen inleds med en ver-
nissage där eleverna som ställer ut och projekt-
gruppens olika aktörer deltar. skolklasser som 
inte deltagit i normstorm kan under tiden utställ-
ningen pågår, besöka museet och på olika sätt 
arbeta med normer med utställningen som 
hjälpmedel. bilderna visas även på olika håll i 
stadsmiljön. Vi på kvinno- och tjejjouren är ute på 
en del av skolorna och håller föreläsningar för 
eleverna i normkritik. i år har vi inte kunnat vara 
med lika mycket som vi brukar på grund av res-
triktionerna kring corona.

prevention
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fair (hantverksmässa) på ödlan, dospace cowor-
king och arrangemang för att uppmärksamma 
internationella kvinnodagen på råslätt.

Qom Ut
på grund av corona genomfördes det inte något 
fysiskt pridetåg i år. istället fick alla organisatio-
ner skicka in ett filmklipp där man utförde en 
dans till förra årets Qom ut-låt. givetvis skickade 
vi in ett bidrag. resultatet finns att se på Youtube. 
Jönköping pride – digital parad 2020. 

En vecka fri från våld
under en vecka fri från våld infaller den 25 novem-
ber, även kallad orange day - Fn’s internationella 
dag för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor.  
denna vecka brukar föreningen uppmärksamma 
mäns våld mot kvinnor och våldsförebyggande 
arbete. detta år fick kvinno- och tjejjouren möj-
lighet att visa upp delar av verksamheten och 
sprida vårt budskap via en butikslokals skyltföns-
ter i centrala Jönköping. under veckan delade vi 
ut reflexer och information om verksamheten till 
förbipasserande. skyltfönstret blev populärt och 
hyresvärden lät oss ha det kvar i sex veckor. under 
de veckorna varierade vi skyltningen med teman 
kring lucia, jul och kvinnor/barn i skyddat boende 
samt nyår och våld i ungas relationer. eksjö tjej-
jour använde några av fönstren för att visa upp 
sin utställning global violence against women. Vi 
fick också möjlighet att under veckan synas på två 
stora reklamskärmar i centrala Jönköping. tack 
vare vår synlighet ökade vårt medlemsantal un-
der veckan. 

Press 
under 2020 har vi som jour synts och hörts i me-
dia mer än någonsin. i samband med att 
coronakrisen slog till och samhället tvingades 
ställa om till allt fler digitala lösningar, så la vi 
fram en strategi för vår externa kommunikation. 
i detta ingick att vi skulle synas mer i sociala me-
dier, öka antalet personer som följde oss via soci-
ala medier samt nå ut med vårt opinionsbildande 
arbete i större utsträckning via medier. detta stra-

utbildningar
Utbildningar vi gått 2020
Januari-Juli 2020
Bojen, förskole- och tonårsprogram, göteborg, 2 
personal
Länsstyrelsen Skåne, En heldag om porr och prostitu-
tion, 2 personal
Unizon, Inspirationshelg; När kvinnor talar – hur ser 
motståndet ut?, 2 volontärer
Hedersförtryck.se, Migrationsverkets webbutbildning 
om hedersrelaterat våld och förtryck, 1 personal
Expo Medica, Temadag Anknytning, 1 personal
Allmänna barnhuset, Webbinarium Fjärde rummet, 3 
personal 
Unizon, Digitala spjutspetsträffar 4st, 1 personal
Unizon, Digital medlemsutbildning Barns och ungas 
utsatthet på nätet, 1 personal, 1 volontär, 1 styrelsele-
damot
Unizon, Digital medlemsutbildning; skicka nudes! 
Sexuell exploatering och prostitution, 4 personal
Unizon & Registerskydd, Webbutbildning om skydda-
de personuppgifter, 1 personal 
Anne Falk akutmottagningen Ryhov, Hur tar vården 
emot efter en våldtäkt, volontärer

augusti-december 2020
Unizon, Digital medlemsutbildning Jourernas överlev-
nad – konkurrens vs. Solidaritet, 1 personal 
Länsstyrelsen Jönköping, FREDA, 3 personal 
Google Digitalakademin, Sökordsoptimering & sök-
ordmarknadsföring, 1 personal 
Karin Marks, Workshop Hitta orden som bygger ditt 
varumärke, 1 personal 

Unizon, Digital föreläsning och frågestund Media och 
sociala medier, 2 personal 
Unizon, Grundkurs i jourkunskap för kvinnojour och 
tjejjour, 1 personal, 5 volontärer
Sveriges Kvinnolobby, Webbinarium Framtidens sex- 
och samlevnadsundervisning, 2 personal
Länsstyrelsen, Våld vårdnadsutredningar och barn-
fridsbrott, 2 personal
Brottsoffermyndigheten, Funktionsrätt Västerbotten 
m.fl., Riva hinder, 2 personal 
Länsförbundet kvinno- och tjejjourer i Jönköpings 
län, Utbildningshelg Response-based practice, VINR, 
sexuell exploatering, 4 volontärer
Unizon, Digital frågestund om jourernas ekonomi, 2 
personal 
Unizon Digital medlemsutbildning om bemötande 
online, 2 personal, 2 volontärer
Intern miniutbildning, 10 volontärer

Föreläsningar vi hållit 2020
drottning blankas gymnasium, 2 personal
sandagymnasiet, 2 personal
öppen föreläsning Jönköping university, 2 personal
odd Fellow, 1 personal
Jönköpings folkhögskola, 2 personal
socionomprogrammet, 3 anställda
Förskollärarprogrammet, 2 anställda 
intern miniutbildning för volontärer, 2 anställda

tegiarbete har verkligen gett avkastning, dels ut-
ifrån antalet gånger vår verksamhetschef tania 
karanja har synts i nyhetsinslag via sVt samt an-
tal gånger vi hörts i sveriges radio, men även uti-
från ett ökat antal följare i sociala medier, ökat 
antal medlemmar och framförallte mängden 
gåvor vi fått under året. 

en viktig del i jourens uppdrag handlar om påver-
kan och opinionsarbete. Vi vill driva frågor som rör 
våldsutsatta kvinnors och barns vardag, men 
även vara en röst i samhället för de unga tjejer 
som tjejjouren möter i sin verksamhet. Vårt opi-
nionsarbete gör vi bland annat genom debattar-
tiklar, samverkan och att synas i olika samman-
hang.

eftersom vi inte har kunnat vara ute och möta 
elever fysiskt i lika stor utsträckning i år så har vi 
tagit fram ett bra att ha-kort till alla elever i Jön-
köpings kommun från årskurs 6 och upp till 3:e 
året på gymnasiet. på korten står det vart man 
kan vända sig om man är utsatt eller behöver stöd 
från någon vuxen. 

Sociala medier 
under året som gått har kvinno- och tjejjouren 
synts allt mer i sociala medier och fler har börjat 
följa föreningens konton på Facebook och 
instagram. under hösten startades även ett kon-
to på linkedin för att där kunna utannonsera le-
diga tjänster, utlysa nyval till styrelsen och mark-
nadsföra föreningen för yrkesverksamma. under 
en vecka fri från våld hölls ett Facebook live event 
där information om verksamheten gavs och föl-
jarna fick möjlighet att ställa frågor. 

Forum Jämställdhet
i februari arrangerades sveriges största jäm-
ställdhetskonferens på elmia i Jönköping. under 
två dagar fylldes staden med jämställdhetsivrare 
och det bjöds på ett digert program med föreläs-
ningar, seminarier och workshops. kvinno- och 
tjejjouren deltog som talare under rubriken barn 
och ungdomsperspektiv i jämställdhetsarbetet. 

8 mars
i år hade vi inget eget arrangemang på interna-
tionella kvinnodagen utan deltog istället i ar-
rangemang som olika organisationer och sam-
manslutningar arrangerade runt om i Jönköping. 
Vi var med på en manifestation på hoppets torg, 
Justevent med fokus på tjejer på brunnen, Fem 

opinion
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För att ge ett bra stöd till de kvinnor, barn och ung-
domar vi möter i vårt arbete är en god samverkan 
med myndigheter, andra kvinno- och tjejjourer 
och idéburna organisationer nödvändigt. en god 
samverkan ger utrymme för att driva frågor som 
förbättrar stödet till kvinnor, tjejer och barn som 
utsätts för mäns våld. 

Jourens främsta samverkanspartner är vårt riks-
förbund unizon som är en del av en nationell och 
internationell rörelse, och som driver frågor poli-
tiskt på nationell nivå som rör de kvinnor, tjejer 
och barn som jourerna möter i sin verksamhet. 
det långsiktiga våldsförebyggande arbetet som 
jouren har drivit sedan 2012 innebär att vi är en 
av unizons spjutspetsjourer i våldsprevention. 
barnperspektivet är något som också utvecklas 
bland annat genom att jouren är delaktig i uni-
zons barnnätverk. 

på lokal nivå är mottagningen för våldsutsatta 
(mFV) inom socialtjänsten en viktig samverkans-
partner för verksamheten. kvinno- och tjejjouren 
ingår i det brottsförebyggande rådet i Jönköpings 
kommun, samt länsstyrelsen Jönköpings läns fo-
kusgrupper; kvinnofrid/våld i nära relation, män-
niskohandel- och prostitution, barnrätt samt re-
sursteam heder. 

samverkan med barn- och ungdomsförvaltningen 
och med de jourskolor som jouren är knuten till 
genom den handlingsplan som finns med Jönkö-
pings kommun är unikt. denna samverkan är 
mycket viktig för de barn som bor skyddat hos kvin-
no- och tjejjouren. att skolgången kan fortsätta är 
en rättighet och möjlighet att få gå på fritids och 
förskolan kan göra stor skillnad för barnen.

kvinno- och tjejjouren har varit delaktig i samver-
kan kring det lokala bostadsföretaget Vätterhems 
koncept trygga grannar som syftar till att visa 
omtanke och civilkurage i situationer där hyres-
gäster känner oro för sina grannar utifrån ett 
våldsperspektiv. satsningen är ett samarbete 
mellan Vätterhem, Junehem, polisen, räddnings-

tjänsten, socialtjänsten, hyresgästföreningen, 
kvinno- och tjejjouren Jönköping med flera. i bör-
jan av 2020 planerades för tre utbildningstillfäl-
len om våld som jouren skulle hålla i, dessa fick 
dock skjutas på framtiden. 

kvinno- och tjejjouren har en representant i sty-
relsen för länsförbundet kvinno- och tjejjourer i 
Jönköping län. under 2020 har veckovisa avstäm-
ningar gjorts av läget i jourerna gällande kontak-
ter och beläggning av boende, på grund av coro-
napandemin. ordförande för länsförbundet har 
sedan haft direktkontakt med länsstyrelsen kring 
lediga platser i jourernas skyddade boenden. det-
ta för att följa upp hur jourerna påverkas och för 
att få en bild av våldsutsatta kvinnors och barns 
situation under pandemin.  

samverkan gåvor
Varje år skänker privatpersoner, organisationer, för-
samlingar och företag gåvor till verksamheten.
gåvorna går oavkortat till de kvinnor och barn vi mö-
ter och tack vare gåvorna kan vi sätta en liten guldkant 
på tillvaron för dem. inför jul skänktes ett stort antal 
julklappar från olika håll och monetära gåvor skänk-
tes under året i större utsträckning än tidigare år. rap-
porteringar om den ökade utsattheten för kvinnor, 
unga tjejer och barn under pandemin samt vår tydli-
gare synlighet lokalt tror vi är två av anledningarna. 
Vi vill rikta ett stort tack till alla som under 2020 bi-
dragit till vår verksamhet. ni har gjort skillnad för 
många kvinnor och barn! 

Tack till:
abF Jönköping
circle k
circular centre ekonomisk
ebba ramsey
Fastighets ab regio
Föreningen Fem Fair
Försäkringshuset rickard dalberg
girls united
hV71
ikea
Jks produktionseffektiviserings ab
Jönköpings församling (kollekt)
Jönköpings hantverkarkvinnor
k2 comfort
karin erikssons stiftelse
körsbärsteatern
ladies circle 13
lions bankeryd
ljusare jul
omstart soroptimisterna
p&e Fastighetspartner ab
returpack återvinningscentralen i Vaggeryd
round table 129
rädda barnens lokalförening Jönköping/huskvar-
na
skärstad bytardagar med vänner
tappra barn
team schelin ab
Via dolorosa
Vision kommunavdelningen 1 Jönköping

Wonderful times
ölmstads syförening 2

Ett stort tack för ett ihärdigt 
engagemang vill vi ge ingrid Walltegen 
som nu avslutat sitt uppdrag i telefonjouren efter 
18 år. då ingrid är den volontär som varit verksam 
under längst tid har vi bett om en intervju där hon 
berättar om den resa hon gjort tillsammans med 
jouren sedan 2002: 

Inspirerad av en väninna som var engagerad som 
telefonjour nattetid i en annan kvinnojour hörde 
Ingrid av sig till kvinnojouren i Jönköping för att frå-
ga om hon kunde vara till hjälp. Detta var våren 
2002. under den sommaren var de fyra ideellt ak-
tiva som drev verksamheten, med en telefon som 
alla delade på då det var telefonjour dygnet runt. 
på den tiden hade jouren en trea på torpa och kon-
torslokal på cigarren. det fanns varken en mottag-
ning för våldsutsatta inom socialtjänsten, eller 
kvinnofridslinje att vända sig till så de kvinnor som 
behövde hjälp och stöd vände sig i första hand till 
kvinnojouren. kvinnor som behövde hjälp kom di-
rekt till kontoret, ofta utan tidsbokning. 

ingrid berättar att man ibland kunde känna sig 
lite rädd när man var i lokalerna med stora skylt-
fönster ut mot gatan, som saknade det skalskydd 
vi idag har. Volontärerna hjälpte kvinnorna med 
allt det vi gör idag, och lite till. hämtade dem vid 
tåget, hjälpte dem att få plats på annat skyddat 
boende när det var för farligt att bo kvar i Jönkö-
ping, myndighetskontakter, rättegångar, sjuk-
vårdskontakter – följde till och med ett gäng kvin-
nor när de skulle vaccineras för svininfluensan. de 
startade ett samarbete med rosenhälsan där 
man skapade särskilda rutiner för att kunna ta 
emot kvinnorna från jouren.

2005 fick jouren två deltidsanställda och man fick 
äntligen fler telefoner! man ansökte om nya loka-
ler och fick de på cigarren, lite högre upp i huset 
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som rymde både kontor och ett kollektivt skyddat 
boende. Fler volontärer tillkom allteftersom. Vo-
lontärerna åkte till boendet kvällstid för att um-
gås med kvinnorna, lärde dem sticka och virka, 
och de bakade ofta tillsammans. då volontärerna 
fortfarande hade telefonjour dygnet runt fick de 
ibland rycka in på boendet under sin jourvecka. en 
gång fick ingrid skynda dit då brandlarmet gått 
på grund av att en brödrost stått under en rökde-
tektor. andra gånger kunde det handla om kon-
flikter mellan kvinnorna som behövde redas ut. 

när ingrid började som volontär fördes ingen sta-
tistik över det arbete som gjordes. Van från sitt yr-
kesliv styrde ingrid upp en detaljerad statistik som 
avsåg allt från inkommande, utgående samtal, 
kvinnors antal boendedygn, myndighetskontakter, 
kontakt med anhöriga m.m. en julfest vi årligen 
har startades också av ingrid som hemma brukade 
ha ett lusseparty runt lucia varje år. detta koncept 
med julpyssel och mat tog hon med sig till jouren 
redan i början av sin tid som volontär. något som 
uppskattats av kvinnor och barn i nu snart 20år!

ingrid berättar:
”Det mitt engagemang i jouren har gett mig är 
främst förståelsen för hur människor kan ha det, 
vad de kan bli utsatta för. Jag har lärt mig så myck-
et i alla fantastiska möten med kvinnor, och alla 
kvinnor från andra kulturer, det har påverkat min 
inställning till människor från andra länder. Jag 
har också lärt mig om hur det svenska samhället 
fungerar genom alla kontakter med myndigheter.”

”En särskild händelse jag minns var då de ringde 
mig från kontoret för att en kvinna kommit in-
springande. Hon hade under sin SFI sett en man 
från sin by i hemlandet och fick panik för att det nu 
var avslöjat att hon befann sig i Jönköping. Så jag 
fick köra till garaget, backade in och från lastkajen 
fick kvinnan lägga sig i bagaget. Sedan körde jag 
en lång omväg till lägenheten på Torpa där kvin-
nan fick gömma sig.”

sedan dess har jouren utvecklats åt alla håll och 

2020 blev ett mycket annorlunda år. ingen kunde 
väl i januari ana vad året och pandemin skulle föra 
med sig. en trolig konsekvens av pandemin är att 
mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och 
hedersrelaterat våld och förtryck ökat både i sveri-
ge och världen. För pandemin har ju inte bara slag-
it mot Jönköping och sverige utan mot hela vår 
värld.

Våren var oroväckande lugn, telefonerna tystnade, 
aktiviteten på chatten gick ner och vi hade betyd-
ligt färre stödsökande till vår verksamhet. samhäl-
lets restriktioner har inneburit en ökad isolering 
som i sin tur troligtvis försämrat för många kvinnor 
att söka hjälp och stöd.

sjukskrivningstalen bland personalen har varit hö-
gre än vanligt och det beror på att vi uppmanat 
dem att hålla sig hemma vid minsta tecken på 
symptom. det har i sin tur ökat pressen på den per-
sonal som arbetat så vi kan sammanfatta det med 
att 2020 inte varit något lätt år.

styrelsens tack

samtidigt har det ändå funnits glädjeämnen. Vi 
utökade vår förening med en ny lokal avsedd för vår 
öppna stödverksamhet. en verksamhetslokal som 
vi hoppas kunna använda även för vårt volontärar-
bete och vårt utåtriktade preventionsarbete. trå-
kigt nog har vi, naturligtvis också beroende på pan-
demin, ännu inte kommit igång med den 
verksamheten på det sätt vi hoppats på.

Vår förhoppning är nu att pandemin ska förklinga, 
vaccineringarna komma igång på allvar och att vi 
alla ska kunna återgå till ett normalt liv. ett liv som 
kan innebära en ökad arbetsbörda för vår del då vi 
befarar att det kommer att finnas ett uppdämt 
behov av vårt stöd och vår hjälp.

med tanke på det år vi lämnat bakom oss och de 
utmaningar som väntar framåt vill jag, på styrel-
sens vägnar, rikta ett extra stort och innerligt tack 
till vår oerhört kompetenta personal som, trots 
tuffa utmaningar, ändå hållit uppe kvaliteten i ar-
betet.

tack också till alla våra hängivna volontärer. era in-
satser har begränsats under året som gått men vi 
hoppas att det ska bli en ändring på det under året 
som kommer. ni betyder så oerhört mycket för 
kvinnorna och barnen men även för styrelsen och 
personalen.

och sist, men inte minst, ett stort, stort tack till våra 
stödmedlemmar och bidragsgivare för alla gåvor 
vi fått ta emot under 2020!

För styrelsen genom
Margareta Sylvan
Styrelsens ordförande

riktningar. och även om arbetet i grunden är det-
samma har mycket förändrats i volontärernas roll 
sedan vi fick en verksamhetschef 2008 och däref-
ter alltfler anställda. kvinnofridslinjen har till-
kommit och samtalen till telefonjouren har mins-
kat. men volontärernas värde för verksamheten 
och kvinnorna vi möter är detsamma. 

ingrid har alltid funnits där och även hjälpt perso-
nalgruppen med att ta telefonen när vi haft möten 
och utbildningar, och stöttat nytillkomna volontä-
rer i telefonjouren. därför kommer hon lämna ett 
stort tomrum efter sig i verksamheten, men också 
ett stort avtryck i kvinnojourens historia. 
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Markus Redman
Sekreterare

Anne Falk
Vice Ordförande

Irada Söderberg
Kassör

Margareta Sylvan
Ordförande

Gun-Britt Walmborg
Ledamot

Åsa Thörne Adrianzon-
Ledamot

För Kvinno- och Tjejjouren Jönköping 2021-03-04

Verksamhetsplan
1-årsplan 2021

Övergripande mål

– utveckla och bredda det våldsförebyggande 
arbetet. 

– delta i samverkan kring våldsförebyggande 
arbete i kommunen. 

– Fortsätta arbeta för att påverka utvecklingen 
av kommunens våldsförebyggande arbete med 
barn och unga.

– implementera regeringens arbete med att 
stärka barnrättsperspektivet för barn i skyddat 
boende. 

– Fortsätta kvalitetsutveckla stödet till kvinnor 
och barn i skyddat boende och kvinnor som 
besöker den öppna verksamheten.

– utveckla stödet till barn som upplevt våld.

– arbeta för att säkerställa att insatserna där 
föreningen är utförare av socialtjänst är av god 
kvalitet.

– ta tillvara volontärernas engagemang och 
utveckla det ideella arbetet. aktiv rekrytering av 
nya stödmedlemmar.

– öka kännedomen om föreningen och dess 
verksamhet hos allmänheten. 

– sprida kunskap om våldsutsatta kvinnor och 
deras barns situation.

– upprätthålla samverkan på lokal, regional och 
nationell nivå.

– Fortsätta utveckla och säkerställa jourens 
partnerskapsavtal med kommunen. utveckla 
den öppna verksamheten.

Aktiviteter i fokus

– genom föreläsningar, samtal och nätverk arbeta 
aktivt för att påverka utvecklingen av kommunens 
förebyggande arbete med barn och unga.

– delta i samverkan kring förebyggande arbete i 
kommunen via tjejjouren.

– utveckla föreningens närvaro i sociala media.

– genomföra grundutbildning via unizon samt 
lokal grundutbildning för volontärer.

– genomföra sommarläger för våldsutsatta 
kvinnor och deras barn.

– Fortsätta det våldsförebyggande arbetet med 
programmen mentorer i våldsprevention, 
normstorm, det handlar om kärlek – kärleken 
är fri samt machofabriken på grundskola, 
gymnasium och högskola.

– genomföra utåtriktade aktiviteter för att infor-
mera allmänheten om föreningens verksamhet. 
synas för allmänheten vid minst två tillfällen 
under året, Qom ut och 8 mars.

– Fortsätta med rådgivning och samtalsstöd till 
våldsutsatta kvinnor.

– Fortsätta med stödverksamhet för unga tjejer 
genom chatt- och mejlstöd.

– Fortsätta att utveckla gruppsamtal enligt utväg 
skaraborg och boJen för våldsutsatta kvinnor.

– Fortsätta att utveckla arbetet med  samtals-
modellerna trappan och boJen för barn som har 
upplevt våld.

– införa beredskapstjänstgöring på det skyddade 
boendet under kvällar och helger. 

– Fortsätta sprida kunskap om vår verksamhet 
samt om mäns våld mot kvinnor, med särskilt 
fokus på våld i nära relationer samt heders-
relaterat våld och förtryck.
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Ledamot

Erika Hegestig
Ledamot
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3-årsplan 2021–2023
övergripande målsättning
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kvinno- och tjejjouren Jönköping är en idéburen 
förening som är religiöst och politiskt oberoende. 
Jouren arbetar mot mäns våld mot kvinnor och 
för ett jämställt samhälle fritt från våld. Jouren 
stöttar, skyddar, förebygger och påverkar utifrån 
en kunskap om våld, genus och makt. Förening-
ens arbete ska utifrån ett kvinnoperspektiv och 
barnperspektiv och genom demokratiska arbets-
former präglas av respekt för alla människors lika 
värde, socialt ansvar, hederlighet och öppenhet.

Föreningen ska:
– implementera ett styrelsearbete som präglas 
av öppenhet, struktur, tydlighet och trygghet.

– Främja en god arbetsmiljö i föreningen som 
genererar trygghet, tillit och energi.

– arbeta med värdegrundsarbete som genom-
förs i föreningens alla delar.

– ha ett barnperspektiv och erbjuda ett 
professionellt stöd till barn.

– ha ett kvinnoperspektiv på frågan om mäns 
våld mot kvinnor och erbjuda ett professionellt 
stöd till kvinnor som utsatts för våld.

– tydliggöra kvinno- och tjejjouren som en 
spjutspetsjour som arbetar med stöd, skydd, 
påverkan och prevention.

2021
– ta tillvara volontärernas engagemang och 
genomföra aktiviteter som stärker volontär-
verksamheten.

– Följa utvecklingen av regeringens arbete 
med att stärka barnrättsperspektivet för barn i 
skyddat boende.

– Fortsätta kvalitetsutveckla stödet till kvinnor 
och barn som bor i det skyddade boendet och 
kvinnor som besöker den öppna verksamheten. 
Följa utvecklingen av regeringens arbete med 
att stärka barnrättsperspektivet för barn i 
skyddat boende.

– Fortsätta sprida kunskap om vår verksamhet 
samt om mäns våld mot kvinnor, med särskilt 
fokus på våld i nära relationer samt heders-
relaterat våld och förtryck.

– Fortsätta utveckla och säkerställa partner-
skapet med kommunen.

– delta i samverkan kring våldsförebyggande 
arbete i kommunen. Fortsätta arbetet med att 
påverka utvecklingen av kommunens vålds-
förebyggande arbete med barn och unga.

– Fortsätta kvalitetsutveckla styrelsearbetet.

– aktivt arbeta för att engagera män i arbetet 
med att motverka mäns våld mot kvinnor.

2022
– delta i samverkan kring våldsförebyggande 
arbete i kommunen. Fortsätta arbetet med att 
påverka utvecklingen av kommunens vålds-
förebyggande arbete med barn och unga.

– stärka den idéburna delen i föreningen 
genom att regelbundet vara synlig i frågor 
som är aktuella för verksamheten.

– Fortsätta utveckla partnerskapet med 
kommunen.

– Vara en aktiv del i samhällsdebatten med 
information och opinionsbildning.

2023
– delta i samverkan kring våldsförebyggande 
arbete i kommunen. Fortsätta arbetet med att 
påverka utvecklingen av kommunens vålds-
förebyggande arbete med barn och unga.

– stärka den idéburna delen i föreningens 
genom att regelbundet vara synlig i frågor som 
är aktuella för verksamheten.

– Fortsätta utveckla partnerskapet med kom-
munen.

– Vara en aktiv del i samhällsdebatten med 
information och opinionsbildning.



tel: 036 - 16 36 82
info@kvinnotjejjourenjkpg.se
www.kvinnotjejjourenjkpg.se
www.unizonjourer.se

kvinno- och tjejjouren Jönköping

kvinnotjejjourenjkpg

kvinno- & tjejjouren Jönköping

Bli stödmedlem!
som stödmedlem ger du ditt stöd till vår förening 
att fortsätta vår kamp för att motverka och bekämpa 
mäns våld mot kvinnor och barn. medlemskapet 
kostar 150 kr per år. du kan swisha genom att 
fota Qr-koden eller till nummer 123 666 2902, 
alternativt göra en 
överföring till 
bankgiro 5088-3024. 
märk din betalning 
med att skriva ditt 
namn samt din 
mejladress 
i meddelanderutan.


