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Ordförande har ordet
Som ny ordförande för Sollentuna kvinnojours styrelse har jag 
fått möjlighet att komma nära en verksamhet som är oerhört 
angelägen.
Arbetet med kvinnor och barn som är utsatta för våld i 
nära relationer är krävande. Förutom djupa kunskaper på 
området krävs lyhördhet och social fingertoppkänsla för 
att närma sig människor som levt med hot och våld som 
del av sin vardag.
Jag har fått lära känna de som arbetar i verksamhe-
ten, som imponerar med sitt engagemang och sin pro-
fessionalitet. Jag har även fått lära känna flera av våra enga-
gerade och erfarna volontärer som idogt både planerar och deltar i 
olika evenemang och därigenom gör SKJ känd för allmänheten. Dessutom 
har jag fått lära känna styrelseledamöter, var och en med erfarenheter och kun-
skaper, som bidrar till att arbetet drivs framåt på ett effektivt sätt.
Styrelsens uppgift är att ha det yttersta ansvaret för verksamheten. Parallellt 
med den uppgiften finns det strategiska och opinionsbildande arbetet, som blir 
allt viktigare i ett samhälle med ständiga förändringar. Den nya delegationsord-
ningen med reviderade stadgar, som beslutades på förra årsmötet, har inneburit 
en tydligare rollfördelning mellan styrelse och verksamhet. För att göra styrelse-
arbetet än mer effektivt har vi tagit initiativet till att även arbeta i mindre grup-
per för att ta vara på var och ens intresse och kompetens.
Det som borde vara en självklarhet, ett samhälle fritt från våld, får inte bara 
uttryckas som en vision utan måste realiseras och bli verkligt. Förutom att 
våldet innebär stora kostnader för samhället, skapar det ett lidande med ibland 
livslånga konsekvenser för den som är och varit våldsutsatt. Och inte minst för 
de barn som lever i dessa familjer. Detta blev uppenbart när två unga kvinnor, 
som inbjudits till kvinnojourens ”kickoff”-helg i november, berättade om sina 
upplevelser och erfarenheter från att ha vuxit upp i våldsutsatta familjer. 
Flickorna berättade att det varit uppenbart att det inte stod rätt till i deras 
hemmiljöer och att vuxna som fanns i deras närhet både hade sett och förstått 
detta, men avstått från att ingripa därför att de inte ville eller vågade blanda sig 
i. Att inte ha någon vuxen att vända sig till och tala med upplevde de som särskilt 
svårt. Deras berättelser bekräftade betydelsen av att rikta fokus på barnen i de 
här sammanhangen.
Sollentuna kvinnojours arbete har en viktig roll i vårt demokratiska samhälle. 
I synnerhet som aktörer inom civilsamhället och idéburna organisationer ges en 
allt större roll. I det sammanhanget är Sollentuna kvinnojour en kraft att räkna 
med och vi ska fortsätta vara det.
Målsättningen ska även fortsättningsvis vara att ge kvalitativt stöd och rådgiv-
ning genom vår fantastiska personal och våra starkt engagerade volontärer. 
Sollentuna kvinnojour ska också fortsätta utvecklas som en stabil och kunnig 
samverkanspart i olika sammanhang där vår unika kompetens värderas högt. 
Vidare ska vi på olika sätt arbeta för att påverka vår omvärld och sprida 
information och kunskap för att motverka mäns våld mot kvinnor och våld 
i nära relationer.
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Inledning
Sollentuna kvinnojour är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening 
med det tydliga samhällspolitiska ändamålet att verka mot våld och förtryck 
mot kvinnor och barn samt för kvinnors jämställdhet på livets alla områden. 
Sollentuna kvinnojours verksamhet utgår från ett kvinno- och barnperspektiv 
och präglas av värdegrundsorden;

•    Jämlikhet
•    Systerskap
•    Respekt
•    Feminism
•    Barnperspektiv

Sollentuna kvinnojours uppgift beskrivs i föreningens stadgar på följande sätt:
”Med insikt om att mäns våld mot kvinnor, allt våld i nära relationer samt att 
vuxnas våld mot barn är det yttersta uttrycket för ett samhälle som inte är det 
ojämställda samhälle vi lever i och med särskilt fokus på frågor som rör kvinnors 
och barns rätt till frihet från våld och förtryck ska kvinnojouren verka genom att:

•    Ge kvinnor och deras medföljande barn, stöd vid våld och hot i nära relationer.
•    Uppmärksamma och tillmötesgå de behov som varje medföljande barn har.
•    Bedriva verksamhet i form av telefonjour, stödsamtal och skyddat boende.
•    Möjliggöra avstamp för misshandlade kvinnor att ta itu med sin situation.
•    Sprida information om kvinnojourens arbete.
•    Verka för ökad kunskap om våld i nära relationer och hur barn som upplever     
       sådant våld påverkas. ”

Inom kvinnojourens verksamhet fördelas uppgiften på tre områden:

•    Skyddat boende för kvinnor och barn som är i behov av akut skydd och stöd    
       till följd av våld i hemmet.
•    Öppen stödverksamhet som erbjuder stöd och rådgivning för kvinnor före,  
       under och efter ett uppbrott från en våldspräglad relation.
•    Information och opinionsbildning inom kunskapsområdet mäns våld mot   
       kvinnor och våld i nära relationer.

Utifrån detta har Sollentuna kvinnojour under år 2018 gett skydd och stöd till de 
kvinnor och barn som har sökt sig till verksamheten. Sollentuna kvinnojour har 
också fortsatt arbetet med att utveckla kvaliteten och säkerheten i det skydda-
de boendet och den öppna stödverksamheten för att kunna ge det bästa tänk-
bara stöd. Det skyddade boendet omfattar fyra lägenheter och erbjuder kvinnor 
och deras medföljande barn skydd och psykosocialt stöd. Kvinnojouren har fyra 
anställda; en verksamhetschef, två kuratorer och en barnansvarig.
Under 2018 har vi fortlöpande haft aktiviteter för att informera och skapa 
opinion kring frågor om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation.
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Skyddat boende och öppen 
stödverksamhet
Under 2018 tog vi emot sammanlagt 180 telefonsamtal eller mail angående 
våldsutsatta vuxna. Av dessa gällde 176 våldsutsatta kvinnor och fyra gällde 
våldsutsatta män.
Av de som kontaktade oss var 93 kvinnor och fyra män nya för verksamheten. 
Av de 93 kvinnorna var 68 från Sollentuna. Vid 35 tillfällen var det andra perso-
ner, som anhörig eller vän som kontaktade oss angående en våldsutsatt kvinna. 
Vid 48 tillfällen tog vi emot telefonsamtal från en myndighet, oftast från en soci-
altjänst, som ville placera skyddsbehövande kvinnor med eller utan barn.

Skyddat boende
Sollentuna kvinnojour tar emot kvinnor, och medföljande barn, som är i behov 
av akut skydd och stöd på grund av hot och våld i hemmet. Vi tar emot 
placeringar i det skyddade boendet på uppdrag av socialtjänsten i kvinnans 
hemkommun. Då en kvinna får insats med skyddat boende av sin kommun blir 
kvinnojouren utförare av SoL. I detta ingår att upprätthålla god kvalitet i enlig-
het med 3 kap. 3 § SoL, att formulera och arbeta efter en genomförandeplan 
samt att dokumentera insatserna.

Under 2017 bodde 9 vuxna och 12 barn på jouren och under 2018 bodde 10 barn 
och 10 vuxna på jouren. Kvinnor och barn bor hos oss låga tider, vilket vi tror 
beror på att vi kan erbjuda egna skyddslägenheter och förskole- och skolplats 
för barnen. En bidragande orsak till långa boendetider är också att det är svårt 
för kvinnor att hitta boende efter skyddsplaceringen och att socialtjänsten ofta 
saknar alternativa boendeformer för denna målgrupp.

Antalet boendedygn vuxna och barn som bott på jouren under 2017 och 2018:

2018 Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 
             
Ny kont 18 15 14 8 11 11 18 19 13 20 16 17 
Kvinna 10 10 7 2 8 5 9 13 6 6 9 8 
Man 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 
Mynd 6 5 5 4 3 0 7 1 3 3 3 8 
Annan 1 0 2 2 0 6 2 3 3 11 4 1 
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Under augusti – september 2018 bytte vi en stor skyddslägenhet (4:a) mot två 
mindre och från oktober kunde vi ta emot tre familjer då en av de nya skydds-
lägenheterna blev inflyttningsklar. Den fjärde lägenheten var i behov av omfat-
tande renovering. Renoveringen och iordningställandet av lägenheten varade 
resten av året.
Jouren fick säga nej till förfrågan om placering från olika socialtjänster 36 gånger 
på grund av platsbrist och sju gånger på grund av platsbrist som berodde på 
medföljande djur.

Sammanställningen nedan visar mängden av boendedygn och maximal antal möjliga boen-
dedygn för vuxna hos SKJ under 2018.

De kvinnor som bor på våra skyddade boenden erbjuds bland annat regelbund-
na stödsamtal, praktiskt stöd och stöd vid myndighetskontakter. I stödsamtalen 
ingår kontinuerliga hot- och riskbedömningar. För barnen finns det möjlighet till 
individuellt stöd i form av ”Trappan- samtal”, som är en modell för krissamtal för 
barn som har upplevt våld i familjen. Barn i förskole- och skolåldern är garantera-
de plats på förskola eller skola, enligt en överenskommelse som har upprättats 
mellan kvinnojouren och Sollentuna kommun. Utöver detta erbjuds kvinnor och 
barn stöd av våra volontärer.
Efter boendetiden kan kvinnor ansöka om fortsatt samtalsstöd på jouren, som 
insats hos den placerande socialtjänsten.
Sollentuna kvinnojour strävar efter att möten med kvinnor och barn präglas av 
omsorg, närvaro och empati.

Kvalitetsarbete
Sollentuna kvinnojour strävar efter att upprätthålla god kvalitet i hela verksam-
heten i enlighet med de skyldigheter som följer av 3 kap. 3 § socialtjänstlagen 
(SoL). Detta gör vi med hjälp av en rutin för avvikelserapportering och för 
Lex Sara. Dessutom gör Sollentuna kommun årligen en kvalitetsuppföljning 
av verksamheten.
Vi har fört löpande samtal kring regeringens utredning ”Ett fönster av möjlighe-
ter – stärkt barnperspektiv för barn på skyddat boende (SOU2017:112) som gick 
på remiss till valda utförare under 2018. Jourens barnansvarige deltar i Unizons 
barnnätverk och har via nätverket hjälpt till att formulera Unizons remissvar.
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Personalen deltog i utbildning Motiverande samtal (MI). MI är ett förhållnings-
sätt och en metod som används i samtal med människor som behöver föränd-
ring. Klimatet är respektfullt med en icke-dömande atmosfär och där personen 
accepteras precis som den är och själv bestämmer förändringstakten.
En värdefull del i kvalitetsarbetet är de synpunkter som framkommer i de 
skriftliga utvärderingar som kvinnorna, barnen och placerande socialsekreterare 
lämnar i samband med att familjen flyttar ifrån det skyddade boendet.

Nedan följer några omdömen:
” Allting bra” (Boende kvinna 2018 -)

”Jag har inget tips till er eftersom allt var så rätt, som det ska vara. Så jag tackar 
för all hjälp som jag har fått ” (Boende kvinna 2018 - )

” Jag kommer inte på nånting att tillägga. Jag är väldigt tacksam av all stöd och 
hjälp som jag fick av kvinnojouren” (Boende kvinna 2018 – )

Volontärer och anställda har erbjudits regelbunden extern handledning under 
2018 och deltagit i Unizons inspirationshelger och vid föreläsningar som andra 
jourer eller aktörer har arrangerat.

Säkerhetsarbete
Vi har genomfört fysisk- och psykisk arbetsmiljörond och brandrond. Den årliga 
inspektionen av skyddat boende genomfördes tillsammans med Sollentuna 
kommun.
Styrelsen får regelbundet information om verksamheten.
Under 2018 fick personalen utbildning om den nya datorskyddsordningen GDPR, 
General Data Protection Regulation (EU:s nya allmänna dataskyddsförordning 
som trädde i kraft i hela EU den 25 maj 2018) av Unizon och av Infocos Quality AB 
som är det företag som SKJ anlitar för journalföring.
Det är viktigt att kvinnor och barn som bor i skyddade boenden får hjälp att 
själva hantera sitt skydd. Personalen har regelbundna samtal om detta både
individuellt och gemensamt.

Öppen stödverksamhet
Den öppna stödverksamheten består av stöd och rådgivning för våldsutsatta 
kvinnor som är i behov av detta, före, under eller efter ett uppbrott från en 
våldspräglad relation. Även anhöriga, arbetskamrater, myndigheter eller 
andra som kommer i kontakt med våldsutsatta är välkomna att söka råd 
och stöd hos Sollentuna kvinnojour.
Under 2018 hade kvinnojouren sammanlagt 217 kontakter med stödsökande 
kvinnor i den öppna verksamheten. Med kontakt menar vi det sammanlagda 
antalet kvinnor som hade kontakt med oss under året. Vanligtvis träffar stöd-
sökande oss för rådgivning och för stödsamtal några gånger för att efter en tid 
återuppta kontakten när t.ex. brottmålsprocessen kommer igång eller när vård-
nadsprocessen är påbörjad. Det kan även handla om att våldsutövaren återupp-
tar hoten en tid efter separationen.

8



Vi arbetar utifrån Empowerment vilket för oss innebär alla kvinnors rätt till själv-
bestämmande och frihet.

Antal kontakter i öppen stödverksamhet är lika med sammanlagt antal stödkontakter som 
har lett till olika stödåtgärder under året. Nya kvinnor är antal unika kvinnor som inte har 
haft kontakt med oss tidigare under året eller inte har haft kontakt med oss på 6 månader.

För de 217 stödkontakter erbjöds 1 248 enstaka stödåtgärder. Dessa gavs i form 
av stödsamtal på vår mottagning, telefon samtal, sms, mail eller i form av prak-
tiskt stöd.
Praktiskt stöd kan innebära att följa med kvinnan till polisen, Arbetsförmedling-
en, Socialtjänsten eller hjälpa till att tyda brev och fylla i olika ansökningar mm.

Sammanställningen nedan visar att av de 217 kontakter var 165 från Sollentuna. Stödinsat-
ser fördelades på följande sätt :

Information och opinionsbildning
Ett av Sollentuna kvinnojours viktiga åtaganden är att fungera som röstbärare 
för våldsutsatta kvinnor och barn. Sollentuna kvinnojour ska arbeta för att 
synliggöra och sprida kunskap om våldsutsatta kvinnors och barns situation och 
därmed utbilda allmänheten, civilsamhällets aktörer och politiker till förmån för 
kvinnojourens vision: Ett jämställt samhälle fritt från våld. I verksamhetsplanen 
för 2018 bestämdes att fokus skulle vara ”Hög tid för barnperspektiv”, som 
bland annat utmynnade i en informativ broschyr ”Barnen drabbas hårt” som 
delades ut vid olika arrangemang.
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Sollentuna Fotbollsklubb tog initiativ till #viärsollentuna, 
en insamlingskampanj för Sollentuna kvinnojours barnverk-
samhet, som resulterade i 80.000:- till jouren.

För detta initiativ fick fotbollsklubben Sollentuna kommuns 
pris som Årets Initiativtagare.
Priset togs emot av klubbens presschef Christian Colmenius, 
här tillsammans med Vuokko Erman, verksamhetschef på 
kvinnojouren.

Under veckan före riksdagsvalet genomförde styrelsere-
presentanter och volontärer en informationskampanj om 
barnperspektivet på sociala medier. Bland annat intervjua-
des politiker ute i valstugorna om vad som kan göras för 
att barn som lever i våldsutsatta familjer ska få bättre stöd 
och hjälp.
Varje dag under veckan uppdaterades de viktigaste bud-
skapen från de politiska partierna på Twitter, Instagram 
och Facebook.

Under Almedalsveckan på Gotland fanns representanter från 
Sollentuna kvinnojour på plats och knöt kontakter och träffade 
politiker. Här ses de tillsammans med s-politikern Joakim Jons-
son från Sollentuna. 
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Vi i Styrelsen för Sollentuna Kvinnojour välkomnar alla volontärer till en 

workshop på en av föreningens fokusfrågor Hög tid för barnperspektiv! 

Vi vill få tillgång till alla de kunskaper, erfarenheter och intryck som ni som volontärer har erövrat 

under er tid i Kvinnojouren! 

Tanken är att vi tillsammans hjälps åt att mejsla fram en gemensam bild av barns situation i utsatta 

lägen och vilken förändring vi i Kvinnojouren vill ha utifrån barnets perspektiv. 

 Hur drabbas barnen när mamman utsätts för våld och de tvingas flytta till skyddat boende? 

 Hur vill vi ha det istället? Vad krävs för att uppnå detta? 

Vi i styrelsen kommer att dokumentera det vi kommer fram till och använda våra ställningstaganden i 

en manifestation innan valet. Vi hoppas på er medverkan även i detta skede – det är dags för 

Sollentuna Kvinnojour att sätta avtryck i samhället! 

 
Tid:  Onsdagen 16 maj från 17 då vi bjuder på förtäring innan workshop kl. 18-20 

Anmälan:  Senast 9 maj till Vuokko som meddelar i vilken lokal vi ska träffas  

 Varmt välkomna önskar vi i styrelsen! 

Stöd verksamheten!

Swisha 123-6536544

Tycker du att vålds- utsatta kvinnor och barn ska slippa bli hemlösa?
Diskutera under

#rättattgåvidare

www.sollentunakvinnojour.se

Se barnen som 
upplever våld 

i sin familj

www.sollentunakvinnojour.se

Tycker du att vålds- utsatta kvinnor och barn ska slippa bli hemlösa?
Diskutera under

#rättattgåvidare

www.sollentunakvinnojour.se

Jämställdhetsminister Lena Hallengren kom på besök i juli. 
Kvinnojouren lyfte bland annat frågan om bostadssituationen 
och vårdnadsfrågan i den akuta krissituation som uppstår när 
kvinnor och barn tvingas söka skydd på grund av våld i nära 
relationer.



På Internationella kvinnodagen den 8 mars arrangerade Sollentuna kvinnojour 
tillsammans med den lokala FN-föreningen, Rädda Barnen, Röda korset och 
Arena Satelliten, en föreläsning för allmänheten. Föreläsarna för kvällen var 
Eva Kaijser, journalist och medförfattare till boken ”Svenska Hem – en passione-
rad affär”, som inspirerade SVT till serien om Fröken Friman, Felicia Rydin 
och Agnes Wallén berättade om ”Unga kvinnor och kampen mot patriarkatet”, 
om att växa upp i ett patriarkat. Sofia Rasmussen, VD för Rasmussen Analys, 
berättade om #Metoo rörelsens betydelse för det svenska arbetslivet och den 
unga generationens arbetslivsvärderingar. Tova Sjöstrand och Saga Thomson 
från Sollentuna musikklasser underhöll med sång och musik. Dagen slutade 
med frågestund med panelen av föreläsare. Arrangemanget var mycket 
välbesökt, cirka hundra personer kom och lyssnade.

Under Barnsrättsdagarna i Örebro föreläste personal från Sollentuna 
kvinnojour om barns rätt till skolgång och om vårt samarbete med 
Sollentunas utbildningskontor.
Kvinnojouren tog emot en grupp kvinnor och män från forna öststaterna, som 
inbjudits av Sida och det albaniska kvinnonätverket AWE för att studera arbetet 
mot mäns våld mot kvinnor och barn. Vi deltog också tillsammans med polisen 
och Manscentrum i ett panelsamtal.

Sollentuna Fotbollsklubb tog initiativ till #viärsollentuna, som var en insamlings-
kampanj för Sollentuna kvinnojours barnverksamhet och för att möblera två 
nya skyddslägenheter. Under den fotbollsdag, som arrangerades på Sollentuna-
vallen den 10 juni, fanns våra volontärer och styrelse tillsammans med Indra 
tjejjour och queer- och transjouren på plats för att sprida information och 
kunskap. Under kampanjen nådde vi ett stort antal Sollentunabor och den fick 
också uppmärksamhet via digitala medier och tidningsannonser- och intervjuer
i lokal press med företrädare för verksamheten.

Kvinnojouren bjöd Sollentuna politiker till ett frukostmöte där vi uppmärksam-
made och informerade om kvinnors och barns boendesituation efter tiden på 
skyddat boende. Anna-Lena Johansson från liberalerna lovade att lyfta frågan på 
regional nivå.

Under Almedalsveckan på Gotland fanns delar av styrelsen på plats som bland 
annat innebar att viktiga kontakter knöts med andra kvinnojourer och i synner-
het Kvinnojouren i Visby. I samband med valrörelsen fanns SKJ: styrelse på plats 
i Sollentuna centrum och uppvaktade de politiska partierna vid valstugorna. 
Iklädda rosa t-shirts med SKJ: s logga besökte några ur styrelsen och volontärer 
valstugorna på torget framför kommunalhuset. Det var en rolig upplevelse ef-
tersom flertalet politiker från de partier som fanns på plats visade både intresse 
och engagemang för det betydelsefulla arbete och uppdrag som SKJ har. 
För flertalet var vi kända men i de frågor som ställdes till oss blev det också up-
penbart att vi behöver nå ut med djupare kunskaper om såväl innehållet i vår 
verksamhet som den kompetens som verksamheten besitter och där Sollentuna 
Kvinnojour ligger i framkant bland kvinnojourer i Sverige.
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Jämställdhetsminister Lena Hallengren kom på besök i juli. Kvinnojouren lyfte 
bland annat frågan om bostadssituationen och vårdnadsfrågan i den akuta 
krissituation som uppstår när kvinnor och barn tvingas söka skydd på grund 
av våld i nära relationer.

Under veckan före riksdagsvalet genomförde styrelsen en informationskampanj 
på sociala medier om barnperspektivet. Våra styrelserepresentanter intervjuade 
politiker ute i valstugorna om vad de anser att vi kan göra för att barn som lever 
i våldsutsatta familjer ska få bättre stöd och hjälp. Varje dag under veckan upp-
daterades de viktigaste budskapen från de politiska partierna på Twitter, Insta-
gram och Facebook.
Kampanjen genererade många reaktioner i form av delningar och ”gilla”-marke-
ringar.

Den 7-9 september 2018, deltog styrelseledamot Asli Kirazoglu och verksamhets-
chef Vuokko Erman i NKMV - konferensen (Nordiska Kvinnor Mot Våld i Helsing-
fors, Finland. Konferensen tema var ”Talking about gender perspective after 
#metoo”. Från Sverige kom representanter från Unizon- Sveriges kvinno- och 
tjejjourers riksförbund, ROKS- Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer 
i Sverige samt Amnesty International Sweden. Författaren och journalisten 
Kajsa Ekis Ekman och Unizon hade en workshop om porr och prostitution ur 
ett könsmaktsperspektiv. ROKS hade en workshop om metoo-uppropet för att 
synliggöra erfarenheterna hos kvinnor och tjejer i prostitution.
På konferensen fick den svenska nya lagstiftningen från 1 Juli 2018 om att sex 
utan samtycke är att anse som våldtäkt, stor uppmärksamhet. Sverige är det 
första nordiska land som har en samtyckeslag. Dock påpekade Katarina 
Bergehed från Amnesty International att Sverige inte är det första landet i 
Europa att lagstifta om detta. Intressant att notera var att de andra nordiska 
länderna arbetar aktivt för att få till en liknande samtyckeslag som den Sverige 
nu har. Konferensen bjöd på många intressanta föreläsningar om bland annat 
utsatta grupper som olika minoritetsgrupper och barn, digitalt våld och 
mansrollens betydelse för våldsprevention.

Sollentuna kvinnojour föreläste för socionomer på Sollentuna socialtjänst om 
hur det är för kvinnor och barn att bo på skyddat boende och på Ersta Bräcke 
socionomhögskolans 7.5 p- utbildning om våld i nära relationer. Vi föreläste 
också under Unizons medlemsutbildningar om barn som bor på skyddat boende.
Den 24-25 november hölls två dagars konferens på hotell Arcadia i Stockholm, 
tre anställda, sex styrelseledamöter och 12 volontärer deltog.
Första dagens huvudtema var att skapa en gemensam uppfattning om hur 
Socialtjänstlagen påverkar jourens verksamhet i det skyddade boendet och 
hur föreningsbidrag påverkar den öppna stödverksamheten. Detta länkades 
till en genomgång av föreningens inkomster och kostnader.
En representant från Unizon berättade om vilka konsekvenser regeringens 
utredning ”Fönster med möjligheter” kan ge för skyddade boenden som tar 
emot kvinnor och deras medföljande barn.
Vi bjöd in två ambassadörer från föreningen ”Knas hemma” som berättade om 
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sina erfarenheter av våld i hemmet när de var barn och sina upplevelser av att 
bo på skyddat boende.
Andra dagen fokuserades på jourens opinionsbildande och utåtriktade verksam-
heter. En fråga som diskuterades var hur volontärernas uppgifter kan utvecklas 
och tas tillvara på ett bättre sätt när antalet profesionella växer.
Resultatet av dagarnas arbete kommer att finnas med som delar av utvecklings-
områden i jourens verksamhet 2019-2022, som förväntas fastställas på förening-
ens årsmöte mars 2019.
Att anställda, styrelseledamöter och volontärer får möjlighet att umgås och 
diskuterade de olika funktioner vi har i föreningen förstärker och inspirerar 
”vi”-känslan som är så viktig i arbetet med att möta människor i kris.

Samverkan
I arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn spelar en god samverkan med andra 
samhällsaktörer en avgörande roll för att tillgodose de behov som stödsökande 
kan ha. Sollentuna kvinnojour fortsätter att utveckla det fina samarbetet med 
kommunens olika idrottsföreningar, som syftar till mångsidigt stöd för barn 
som levt i våld. Andra samverkansformer där vi deltar är: Sollentuna kommuns 
nätverk mot våld i nära relationer, Sollentuna kommuns nätverk mot hedersrela-
terat våld och könsstympning, Samverkansmöten med kvinnojourer och soci-
alsekreterare från länets nordvästra kommuner. Medarrangör till samverkans-
konferens i Upplands Väsby som arrangerades av Järfälla, Sollentuna, Sigtuna, 
Upplands Väsby och Upplands Bro kommuner. Temat för samverkanskonferen-
sen år 2018 var kvinnlig könsstympning.

Förtroendevalda 2018:
Styrelsen
Ylva Wibaeus, ordförande
Christina Rydback, kassör
Asli Kirazoglu, sekreterare i arbetsutskottet
Sofia Rasmussen, sekreterare i styrelsen
Gun Dahlman, ledamot
Lena Hermelin, ledamot
Lillemor Holmgren, ledamot

Revisorer
Marie Werneman
Inger Hertzman
Lisbet Larsered, suppleant

Valberedning
Elin Holmgren, sammankallande
Joanna Olsson
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Styrelsemöten och årsmöte
Sollentuna Kvinnojours årsmöte för år 2017 hölls den 21 mars. Den nya styrelsen 
för 2018 inledde sitt arbete med en ”kickoff” 22 april. Under året 2018 har styrel-
sen sammanträtt tio gånger och arbetsutskottet har haft åtta sammanträden 
samt ett årsmöte.
Utvecklingen inom kvinnojoursrörelsen och ideellt näringsdrivande föreningar 
leder till ökade krav på styrelse och verksamhetschef. På årsmötet för året 2017 
presenterades förslag till förändringar för effektivt styrelsearbete för att ge sty-
relsen rätta förutsättningarna för att arbeta målmedvetet och i god anda under 
2018. Årsmötet diskuterade och fattade beslut om ändringar av stadgar för att 
möjliggöra detta. Under 2018 har styrelsen steg för steg verkat för att få till ett 
ändamålsenligt och effektivt styrelsearbete, i enlighet med årsmötets beslut.

Medlemmar och stödmedlemmar
Sollentuna Kvinnojour hade vid årsskiftet 80 betalande medlemmar och 11 
stödmedlemmar. Medlemsavgiften har varit 100 kronor. Endast kvinnor kan 
vara medlemmar med rätt att delta i verksamheten och rösta på årsmötet. Män 
och föreningar kan vara stödjande medlemmar. Föreningar betalar 500 kronor i 
stödmedlemskap. Medlemmarna bjuds in till kvinnojourens årsmöte och öppna 
medlemsmöten. De får också information via Sollentuna kvinnojours hemsida 
och Facebook-sida.

Volontärer
Medlemmar som önskar engagera sig ideellt i kvinnojourens verksamhet kan bli 
volontärer och gå en grundutbildning, som anordnas av Sollentuna Kvinnojour 
eller dess riksorganisation Unizon. Utbildningen ger kunskap om våld mot kvin-
nor och barn utifrån olika perspektiv. Den ger också verktyg som är användbara 
i det praktiska stödarbetet. I april 2018 ordnades en sådan utbildning och 10 
personer deltog. I oktober hölls en fördjupande utbildning i stödsamtalsteknik, 
vilket möjliggjorde för fyra volontärer att ta uppdrag som samtalsstödjare i 
kvinnojourens öppna stödverksamhet.
Alla volontärer ska som ett minimiåtagande ansvara för rådgivningstelefonen 
en vecka i taget, 1–2 gånger per år. Rådgivningstelefonen är en möjlighet för 
de boende i skyddslägenheterna att få stöd, råd och guidning efter kontorstid. 
Under 2018 har nya rutiner tagits fram kring nycklar och adresser till skyddslä-
genheter kopplat till rådgivningstelefonen för att ytterligare öka skyddet för 
de boende.
Vidare ska två volontärer tillsammans svara för en helgaktivitet för kvinnor och 
barn cirka en gång i månaden enligt ett rullande schema. Under 2018 har kvin-
nojourens volontärer erbjudit aktiviteter som målning, halloweenfest, mellan-
dagsfika, besök på fjärilshuset, mors-dagspyssel och muffinsbak. Utöver detta 
har mammor och barn i det skyddade boendet löpande erbjudits möjlighet att 
komma och måla tillsammans med en volontär under höstterminen.
Sollentuna kvinnojour har under året haft 30 aktiva volontärer. 
Sex av dessa har haft uppdrag som kontaktpersoner till kvinnor eller barn i det 
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skyddade boendet och åtta volontärer har haft uppdrag som stödsamtalare i 
den öppna stödverksamheten. För volontärer med den här typen av uppdrag 
upprättas individuella uppdragsbeskrivningar. För volontärer med uppdrag, 
som innefattar kontakt med eller direkt stöd till våldsutsatta kvinnor och barn, 
ordnas obligatorisk handledning i grupp. Utöver det har alla volontärer bjudits
 in till en föreläsning om bildterapi samt till en kickoff-helg tillsammans med 
anställda och styrelse.
Volontärer har förberett och deltagit i kvinnojourens utåtriktade aktiviteter som 
8:e mars-seminariet på Arena Satelliten, fotbollsevenemanget och kommunens 
satsning ”En vecka fri från våld”. De har även organiserat insamling av saker och 
deltagit med försäljning och information på Edsbacka marknad. Även sommar-
utflykten för familjer som tidigare bott i vårt skyddade boende, som detta år 
utökats med övernattning och som möjliggjordes av ideella krafter.
Sammanlagt har tre möten för volontärerna ordnats under året, varav styrelsen 
har bjudit in till ett. Syftet med dessa möten är att informera om planeringen för 
verksamheten och erbjuda volontärerna möjlighet att diskutera frågor som är 
angelägna för dem.
Volontärerna har även detta år bidrag i det praktiska arbetet i skyddslägenhe-
terna och i föreningslokalen, inte minst då kvinnojouren i slutet av sommaren 
fick två nya skyddslägenheter. Andra praktiska saker som volontärerna bidragit 
med är vårstädning av trädgården, affischering, arkivering och att pynta inför 
olika högtider.

Ekonomi
Kommunen sänkte i sin budget för 2018 föreningsbidraget till alla föreningar i 
Sollentuna, vilket naturligtvis skapat en viss osäkerhet. Trots det är ekonomin 
fortsatt stabil och vi har en bra buffert för framtida förändringar, till exempel 
har arbetet med att hitta en ny verksamhetslokal inletts.
Vi har sökt och fått bidrag ur Jerring fonden som delfinansiering för en 
mycket uppskattad tvådagars utflykt med boende och tidigare boende. Vi har 
också fått bidrag från Kronprinsessan Margarethas minnesfond, som finan-
sierade ”kickoff” – helgen i november.
Ett särskilt tack riktas till Sollentuna Fotbollsklubb, som genom sin kampanj 
”Vi är Sollentuna” och en insamling den 10 juni, finansierade största delen av 
sommarutflykterna med kvinnor och deras barn. Pengarna räckte också till 
att delfinansiera möbelinköp för två nya skyddsboenden.
Även Mia Käringen och Anna Mannheimer förtjänar ett stort tack. De initie-
rade en insamling under temat ”Kvinnor på flykt i Europa” och försäljning av 
ett ute-gångs-kitt benämnt ”Fuckoff- kitten!”. Pengarna från detta skänktes 
till tre kvinnoorganisationer varav Sollentuna kvinnojour var en. Med det 
bidraget möblerades våra två nya lägenheter, särskilt med tanke på de medföl-
jande barnens behov!
Vi vill tacka alla fantastiska privatpersoner, olika kyrkliga församlingar och 
Rädda Barnen samt enskilda företag som stödjer kvinnojouren med penning-
gåvor som gör stor skillnad i våldsutsatta kvinnors och barns vardag.
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