Verksamhetsberättelse
2019

Torggatan 2
311 31 Falkenberg
Telefon: 0346-822 50
Mejl: info@falkenbergskvinnojour.se
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Falkenbergs Kvinnojour startades i augusti 1987 och är en idéburen organisation, med en
vision om att alla människor har rätt att leva ett våldsfritt liv. Falkenbergs Kvinnojour tillhör
riksförbundet Unizon. På kontoret arbetar fem personer på 4 heltidstjänster.

Styrelsens sammansättning
Ellinor T. Nilsson Ordförande
Eva Bengtsson Vice Ordförande
Christer Boman Kassör
Ina Strålman Ledamot
Rose-Mari Boman Ledamot
Inge-Lise Andersson Ledamot
Margareta Johansson Ledamot
Styrelsen har haft 12 protokollförda möten under året samt årsmöte och konstituerande möte
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Verksamhet
Under 2019 har Falkenbergs kvinnojour fokuserat på stöd och rådgivning till våldsutsatta
kvinnor, som har sökt stöd hos kvinnojouren samt placerade familjer på kvinnojourens
skyddade boende. Kvinnojouren är bemannad av personal, alla helgfria vardagar mellan
08:00-16:00. Personalen har beredskapsjour alla vardagar mellan 16:00-22:00 samt helger
mellan klockan 10:00-20:00.

Falkenbergs kvinnojour tillhandahåller boende till 4 våldsutsatta kvinnor och deras barn.
Falkenbergs kvinnojour tar emot placeringar av alla barn upp till 18 år som placeras
tillsammans med sin vårdnadshavare. Falkenbergs kvinnojour tar även emot andra
närstående till kvinnan som är i behov av skydd.

Falkenbergs kvinnojour erbjuder stöd till våldutsatta kvinnor som vänder sig till
kvinnojourens öppna verksamhet. Stödet som våldsutsatta kvinnor erbjuds är individuellt
anpassat och styrs i hög grad av vilket stöd kvinnan själv efterfrågar, dock inom ramen för
vår verksamhet. Inom den öppna verksamheten är det stödsamtal och rådgivning som
efterfrågas i första hand, därefter stöd i kontakt med olika myndigheter. Utöver stöd direkt
till våldsutsatta har kvinnojouren under året samverkat med regionala aktörer och vid några
tillfällen fått möjlighet att föreläst om våld i nära relation.

Personalen har under 2019 gått på olika utbildningar som har anordnats av Unizon, Region
Halland, Länsstyrelsen etc. för att kvalitetssäkra stödet till våldsutsatta. Utöver utbildningar
har personalen under 2019 fått handledning av en konsult.
Styrelsen har under en helg arbetat med styrelsen sammansättning och uppdrag samt en
utbildningshelg där styrelsen har gått Unizons grundutbildning.
Under det gångna året har styrelsen också fokuserat på att lära känna varandra och vår
förening och utveckla våra kunskaper i vad vi som jour gör. Styrelsen har också lagt kraft på
att diskutera vad vi vill ha för fokus framåt i vårt fortsatta arbete kommande år.
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Skyddade boendet
Under 2019 har kommuner placerat våldsutsatta kvinnor och barn i sammanlagt 1993 dygn
på Falkenbergs kvinnojour skyddade boende. Antal placerade på skyddade boendet har
minskat från 42 kvinnor och barn under 2018 till 19 kvinnor och barn under 2019 samtidigt
som antal placeringsdygn har minskat med 448 dygn. Majoriteten av familjerna som
placerats på Falkenbergs kvinnojour under 2019 har efter placeringstiden flyttat till egna
lägenheter, långt bort från våldsutövaren. Ingen av placeringarna under 2019 har röjts eller
återvänt till våldsutövaren. Majoriteten av placerade kvinnor under 2019 är födda under 80talet och 90-talet och är småbarnsmammor. Likt tidigare år är majoritetan av dem som
placerats på Falkenbergs kvinnojour minderåriga barn.

Under placeringstiden har alla kvinnor som bott på skyddat boende fått möjlighet att
påbörjar utbildning i Falkenbergs kommuns regi, några har fått praktikplats eller anställning.
Barnen med skolplikt har fått börja skolan inom 3 veckor medan det är fortfarande långa
väntetiden för förskolebarn att få plats kommunens förskolor, i regel 4 månaders väntetid.

Kvinnojourens huvuduppdrag vid placeringar är att tillsammans med den placerade kvinnan
säkerställa skyddet för dem och deras barn. Vid placering på Falkenbergs kvinnojour ingår
följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kris och stödsamtal
Stöd i ansökan om sekretessmarkering/kvarskrivning,
Freda bedömningen, en metod jouren använder för att bedöma risken med
våld.
Säkerhetsgenomgång
Ställa sig i bostadskö och stöd att ansöka om bostad enligt 2a kap 8§ 2 punkten Sol.
Stöd vid polisförhör och rättegång.
Stöd i att ansöka om skilsmässa och eventuell vårdnadsprocess
Stötta i kontakt med offentligt biträde
Hjälp med barnpassning vid kontakt med myndigheter och sjukvård.
Möjlighet till aktivitet för familjer
Hjälp och stöd till olika samhällsfunktioner
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•
•

Hjälp med inköp vid en övergångperiod max 2 veckor.
Stöd att ansöka om förskolan och kontakta skolan.

Stöd och rådgivning
Under 2019 har 80 nya stödsökande kontaktat kvinnojouren, det är en ökning från
föregående år med cirka 30 %. Kvinnorna har sökt stöd och rådgivning via telefon, e-post
eller besök på kontoret. Den vanligaste kontaktformen för första kontakten med jouren
under 2019 är via telefon dock så är det en marginel skillnad eftersom många tar första
kontakt med kvinnojouren via epost. En bidragande faktor till att
första kontakten via e-post har
ökat markant är fler inkomna
stödförfrågningar från polisen.
En relativ liten grupp kvinnor
som fått mycket stöd under 2019
är kvinnojourens avslutade
placeringar som idag är bosatta i Falkenbergs kommun.
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De flesta av stödsökande under
2019 har efterfrågat stöd i form
av samtalsstöd och rådgivning. I
många fall utvecklas dessa besök
i allt från hjälp i första kontakt
med socialtjänsten i Falkenberg
till praktiskt stöd att ansöka om
skilsmässa, bodelning.
Kvinnojouren har även erbjudit kvinnor som tidigare varit placerade på vår skyddade boende
stöd i samband med tingsrättsförhandlingar, anskaffa id-handlingar etc.
Majoriteten av de våldsutsatta kvinnor som sökt stöd hos Falkenbergs kvinnojour under
2019 är bosatta i Falkenbergs kommun och svensktalande. Cirka 50 % av kvinnorna är
vårdnadshavare till minderåriga barn. Under 2019 har Falkenbergs kvinnojour tagit emot
100-tals samtal från våldsutsatta kvinnor och genomfört över 300 rådgivnings och
stödsamtal. Personalen har även besökt våra samarbetspartners som Klara öppenvård,
socialtjänsten i Falkenberg, gymnasieskolan samt hos vårdcentralen för att möta och stötta
våldsutsatta kvinnor.
*(Obs. boende på kvinnojourens skyddade boende är inte en del av statistiken som redovisas ovan).
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Utåtriktad verksamhet
Falkenbergs kvinnojour har under året besökt olika verksamheter och föreläst om våld i nära
relationer. Jouren har tagit emot studiebesök, jourens arbete har även uppmärksammats av
den lokala tidningen.
Under året har vi passat på att synas vid olika arrangemang i Falkenberg. Syftet är att vi ska,
som förening, ska bli så pass kända att det inte ska finnas någon tvekan att det finns en jour i
kommunen. Tex har vi haft ett välbesökt bord på Pride och en uppskattad monter på
sparbanksdagarna.
Det utåtriktade arrangemang vi satsade mest på i år var vår egen tappning av Shine the light.
Det är ett koncept som man använder sig av runt om i världen som syftar till att rikta ljuset
mot problemet med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer
Vår version av detta arrangemang blev en hel dag på Rörbäckstorget den 15/11. Vi lät ta
fram tryckta affischer som beskrev samhällsproblemet Våld i nära relationer på olika sätt
hände i ett tält som vi hyrt. Dagen avslutades med en ljuständning, tal och musik som var
oväntat välbesökt trots den kalla och blåsiga novemberkvällen.
Samtalen under dagen med förbipasserande var givande och vi upplever att det var en
lagom ström människor, både kvinnor och män, som tog sig tid att stanna till.

I början av hösten blev vi kontaktade av några driftiga ungdomar från Tullbroskolan som
startat en grupp vars syfte är att belysa HBTQ frågor på ett sätt så att diskussionen om
kränkningar osv blir belyst.
De skulle genomföra en föreläsningskväll med transpersonen Sara-Claes och önskade att vi
kunde stötta dem i ett ekonomiskt bidrag.
Det valde vi att göra och vi fick också chans att närvara vid föreläsningen med ett litet bord
där våra frågor blev synliga.
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•

Revidering av Handboken
Mars 2014 släpptes den första regionala handboken ”Våld i nära relation”. Det
är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Halland, Region Halland, de Halländska
kommunerna, kvinnojouren i Falkenberg, Polisen, Kriminalvården samt
Åklagarmyndigheten. Syftet med handboken är att öka kunskapen kring våld i
nära relationer. Att kunna identifiera och erbjuda rätt hjälp. Våld i nära relation
är ett stort folkhälsoproblem. Handboken reviderades 2019 och lanseringen
skedde under våren 2019. Revidering och lansering av Handboken har gett god
respons från läsare och användare.

•

Pysselgrupp för ensamma kvinnor
I ett försök att bryta isoleringen bland kvinnor som levt i en destruktiv relation
lanserade jouren pysselgrupper under våren. Kvinnorna träffades på en neutral
plats (ABFs lokaler) under 8 sammankoster å 2 timmar. Det deltog 6
stödsökande kvinnor från Falkenbergs kommun och en placerad kvinna från
skyddade boendet. Kvinnorna uppskattade pysselgrupperna och ansåg att de
var ”utvecklande”, ”meditativt”, ”väldigt roligt och mycket skratt”. Under
sammankomsten fick kvinnorna pröva på olika estetiska övningar som
textiltryck, akvarellmålning, muggmålningar i grupp och enskild.

Ekonomi
Kvinnojourens verksamhet under 2019 har finanserats av intäkter från skyddade boende,
organisationsbidrag och verksamhetsbidrag från Socialstyrelsen samt bidrag från
Falkenbergs kommun.

Statsbidrag
Socialstyrelsen beviljade Falkenbergs kvinnojour 850 000 kr i verksamhetsbidrag för 2019
och 284 879 kr i organisationsbidrag under 2019. Bidraget har beviljats för att erbjuda
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våldsutsatta kvinnor och barn, stöd och rådgivning, samt annat praktiskt stöd. Statsbidraget
har använts i första hand till lönekostnader för att möjliggöra att jourtelefonen är bemannad
och att erbjuda externa stödsökande stöd, rådgivning och annat praktiskt stöd, helgfria
vardagar mellan 08:00-16:00. Omkring en tredjedel av verksamhetsbidraget ska jouren
lämna tillbaka till socialstyrelsen eftersom vi inte har använt hela bidraget under
verksamhetsår 2019.

Organisationsbidraget har Falkenbergs kvinnojour använt till att finansierat utåtriktad
arbete, säkerhetsanordningen samt kvalitetssäkring och andra nödvändiga kostnader som IT
och telefoni.

Föreningsbidrag från Falkenbergs kommun
Kvinnojouren har beviljats 495 000 kr i bidrag från Falkenbergs kommun. Det är första året vi
beviljats bidrag direkt från kommunstyrelsen. Det är ett treårigt beslut att Falkenbergs
kommun ska finansiellt stötta jouren med 495 000 kr per år. Bidragen har kvinnojouren
använt till att täcka fasta kostnader så som hyra av lokal, inventarier, löner, administrativa
kostnader, utbildningskostnader för personal och förtroendevalda etc.
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Intäkter från skyddade boendet
Under 2019 har intäkterna från placeringar i skyddat boende minskat med cirka 200 000
kronor. En del av förklaringen är att jouren inte har haft fullbelagt till följd av färre
förfrågningar samt att jouren avvecklade det kollektiva boendet under slutet av 2018.

Gåvor och bidrag
Likt tidigare år har kvinnojouren fått gåvor som har gått oavkortat till våldsutsatta kvinnor
och barn. Det har varit allt från ekonomiska gåvor till leksaker och kläder till våldsutsatta
kvinnor och barn. Tack vare de ekonomiska gåvorna har barn och kvinnor på kvinnojourens
skyddade boende fått möjlighet att fira jul och sina födelsedagar med tårta och presenter.
Jouren har även fått möjlighet att lämna ekonomiskt stöd till kvinnor och barn i akut behov
av kläder/mat etc.

Stort tack till: Vessige kyrka, Skrea församling, Okome Kyrka, Skrea Nicolai kretsen,
Falkenbergs sparbank, Fagered och Älvsereds kyrka samt Matpriskollen i Falkenberg

Stöd
Stort tack riktas till alla er som på ett eller annat sätt stöttat Kvinnojouren under året;
Falkenbergs kommun, FABO, Brottsoffermyndigheten, Socialstyrelsen, Polisen i Falkenberg
och Halland, Länsstyrelsen Halland, Region Halland, Klara öppenvård, LRF-konsult,
Falkenbergs föreningsråd, Unizon, Arbetsförmedlingen i Falkenberg, Laurentius, Etik IT,
Grafiska AB, FC Vin och Event, Kontorsleverantören i Falkenberg och Ekholmen.
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Slutord
Falkenbergs kvinnojour har under det gångna året i hög utsträckning, i styrelsens del av
verksamheten, fokuserat på att stärka organisationens grundstruktur.
Vi har tillsammans arbetat med att sätta oss in i vad det betyder att sitta i vår styrelse och hur vi som
jour vill arbeta framöver för att göra den påverkan i samhällsdebatten som vi har för avsikt att göra.
Vi har t.ex. satt oss in i hur våra stadgar är skrivna så att vi vet vad vi har att förhålla oss till och hur vi
bland annat vill att den ekonomiska redovisningen ska gå till och skötas så vi känner att vi har koll.
Kort sagt kan man säga att vi skaffat oss en god insikt i vad vårt nu-läge är och vad vi vill göra i våra
fortsatta uppdrag.
Givetvis har vi även sett till att satsa på att lära känna varandra så att vi har ett schysst tonläge och
en bra möjlighet till givande diskussioner. Man kommer långt om man har det trevligt och skrattar
tillsammans.
Problematiken kring våra frågor har fått mycket draghjälp i samhällsdebatten i och med att
dokumentären med Josefin Nilsson kom ut och media blossade upp i artiklar etc. där männens våld
mot kvinnor äntligen har diskuterats på olika sätt och i olika sammanhang.
Vi är mycket tydliga i vårt arbete i Falkenberg med att vi inte ställer oss bakom retoriken att samtliga
män i vårt samhälle och i världen är våldsutövare. Vi ser inte poängen med att automatiskt lägga hela
problemet med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer på männen som generell grupp.
Men! Lika tydligt är det obestridligt så att majoriteten av det våld som sker i nära relationer utförs av
män och det är ett samhällsproblem som aldrig får blundas för.
Vi måste, tillsammans och oavsett vilket kön vi identifierar oss med, arbeta för att den sortens
förhållningssätt och attityder försvinner. Den medmänskliga respekten och förståelse för varandra är
det sätt vi menar är enda vägen till ett samhälle fritt från våld.
Ett slutord i en verksamhetsberättelse skulle vara ett dåligt slutord om jag inte nämner och lyfter vår
fantastiska personal.
Utan deras engagemang och deras kunskaper skulle vi som förening stå oss väldigt slätt.
En av orsakerna till att vi, som styrelse, kunnat unna oss tiden att arbeta ihop oss och fokusera på vår
utvecklig är tack vare att vår verksamhet bedrivs och hanteras av denna grupp med starka och
kunniga kvinnor. Så ett stort och varmt tack till er som gör oss möjliga.
Sammanfattningsvis kan jag se tillbaka på det gångna året, och som det första som ordförande, med
stolthet och värme.
Jag ser med stor tillförsikt fram emot kommande år och vårt fortsatta gemensamma arbete.

Ellinor T. Nilsson
Ordförande i Falkenbergs kvinnojour.
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För Falkenbergs kvinnojour

__________________________________
Ellinor T. Nilsson Ordförande
__________________________________
__________________________________

Eva Bengtsson, vice Ordförande

Christer Boman, Kassör
__________________________________
__________________________________

Ina Stålman

Inge-Lise Anderson
__________________________________
__________________________________

Rose-Marie Boman

Margareta Johansson
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