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Inledning  

Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata startade 1982, respektive 1999. Det är en ideell, religiöst 

och partipolitiskt obunden förening vars övergripande mål är att i feministisk anda verka mot alla 

former av förtryck mot kvinnor och tjejer. Föreningens verksamhet består av stödarbete för kvinnor 

och tjejer, samt barn, som utsätts för mäns våld, våld i hederns namn och våld i lesbiska relationer. 

Andra delar av föreningens arbete är utåtriktat och förebyggande samt opinionsbildande. Vi anser att 

mäns våld mot kvinnor är ett folkhälsoproblem och den yttersta konsekvensen på den 

könsmaktstruktur som råder i vårt samhälle. Föreningen är medlem i Riksorganisationen för 

Kvinnojourer och Tjejjourer i Sverige (Roks).  

 

Kvinnojouren och tjejjouren är viktiga alternativ till kommunal och privat kvinnofridsverksamhet. Det 

är viktigt att värna det ideella arbetet; det finns en systerskaps- och solidaritetsfilosofi i det som är en 

bärande del i kvinno- och tjejjourens verksamhet. Föreningens verksamhet bygger på respekt för de 

stödsökande kvinnornas och tjejernas kompetens och resurser. Tjejjourens arbete riktar sig särskilt till 

unga kvinnor och tjejer. Verksamhetsberättelsen redogör för både kvinnojourens och tjejjourens 

verksamhet, där vissa delar avser båda grenarna, men Tjejjouren har även en helt separat del där enbart 

tjejjoursverksamhet redovisas.  

Kvinnojourens verksamhet 2018 

Verksamhetens breda spännvidd avspeglades i verksamhetsplanen. Styrelse, anställda och ideella 

arbetade tillsammans med olika delar av verksamheten för att utveckla och förbättra arbetet. 

Kvinnojourens stödarbete  

Det centrala i jourens verksamhet är stödverksamheten, som utgörs av telefonjour, samtalsbesök, 

hemliga boenden och praktisk hjälp till kvinnorna och barnen. Allt arbete bottnar i en feministisk 

analys av mäns våld mot kvinnor, som innebär att vi ser samhällsstrukturer samt mäns överordning 

och kvinnors underordning som en del i förklaringen till att våld mot kvinnor förekommer i stor 

utsträckning i hela världen.  

 

Kvinnojourens erfarenheter från över 30 års arbete är att våldet utövas av män i alla samhällsskikt, alla 

religioner, kulturer och samhällen. Vår kunskap bygger på tusentals timmar av möten med kvinnor och 

tjejer och även ämneskunskap från utbildningar. Jouren arbetar med kvalitetssäkring för att alla möten 

med kvinnor och tjejer ska vara trygga och likvärdiga, och för att anställda och ideella ska vara 

förtroliga med sin uppgift samt ha tydliga ramar och regler som stöd för arbetet.  

 

Kvinnojouren är för många stödsökande den första kontakten när de väljer att ta steget och berätta om 

sin utsatthet och söka stöd för att förändra den. 2018 var det, likt tidigare år, vanligast att kvinnor tog 

kontakt med jouren på egen hand. Detta faktum är viktigt och belyser behovet av en fristående, icke-

myndighetsverksamhet för att kvinnor ska våga ta första steget och berätta om sin utsatthet. 

 

Kvinnojouren arbetade med att ge kvinnor och barn i boendet stöd efter att de flyttat från boendet 

genom uppföljningssamtal, ge icke boende kvinnor stödsamtal, bistå kvinnor och barn med övriga 

insatser så som kontakt med polis, advokat, socialtjänst, vård, bank, försäkringskassan, skatteverket, 

barnomsorg, skola, fikaträffar, samt aktiviteter för barnen.  
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Kvinnojourens stödarbete i siffror 

2018 sökte 261 kvinnor stöd hos Kvinnojouren. Antalet stödsökande har, precis som tidigare, ökat 

sedan föregående år. Majoriteten av de som kontaktade kvinnojouren under året gjorde det för att de 

önskade samtalsstöd eller rådgivning.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 bodde färre kvinnor och barn i boendet än föregående år. Under året bodde 16 kvinnor och 15 

barn på jouren, sammanlagt 928 respektive 1237 nätter. 4 av kvinnorna och 2 av barnen kom 

ursprungligen från Linköpings kommun. Under 2017 bodde sammanlagt 24 kvinnor och 26 barn i 

jourens hemliga lägenheter. Vid 48 tillfällen fick vi hänvisa till andra kvinnojourer eller skyddade 

boenden, oftast på grund av platsbrist, men ibland av andra anledningar. Minskningen av antalet 

boende 2018 jämfört med 2017 beror delvis på att boendeförfrågningarna under första halvåret 2018 

minskade i jämförelse med föregående år. Kvinnor med barn har också, i större utsträckning än 

tidigare år, haft särskilda behov som gjort att 

de inte kunnat dela lägenheten med någon 

annan kvinna eller barn. På grund av flera 

uppsägningar och nyanställningar på jouren 

har personalstyrkan under delar av året inte 

varit fulltalig. Det har i några få fall tyvärr 

inneburit att vi tvingats tacka nej till 

boendeförfrågningar.  

 

 

Utbildning och intern verksamhet i Kvinnojouren  

Under verksamhetsåret 2018 har både personalgrupp och ideella jourkvinnor och jourtjejer deltagit i 

kompetensutveckling som bidragit till verksamheten på olika sätt. Roks anordnar varje år flera 

utbildningar och konferenser. 2018 anordnade Roks bland annat en konferens om pornografi och 

kopplingen till prostitution i januari. Dragana Pavlovic, Esmeralda Pulgarin De Rojas och Carine Yake 

deltog från jouren. Roks anordnade också en uppdaterad utbildning för erfarna jourkvinnor och 

jourtjejer under hösten, där Amanda Garefelt, Carine Yake, Esmeralda Pulgarin De Rojas, Linnea 

Bolmgren och Olivia Svensson deltog.  

 

Elisabeth Algborn slutförde sin utbildning i Trappan-modellen vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola, 

7,5 hp. Heléne Bergengren och Katarina Strömfelt deltog i en utbildning om att utreda våldsutsattas 

behov med stöd av FREDA-bedömningsmetoder anordnad av Länsstyrelsen Östergötland. Elisabeth 

Algborn, Heléne Bergengren och Katarina Strömfelt hade via Psykologpartners i Linköping en 

utbildningsdag om ACT (Acceptance and commitment therapy) tillsammans med personalgruppen 
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från Motala Kvinnojour. En mycket intressant dag som kommer att följas upp med vidareutbildning 

under 2019.  

 

Heléne Bergengren och Elisabeth Algborn deltog under Barnahusdagen i Linköping den 30 augusti, 

där Per Isdal föreläste. Elisabeth Algborn deltog även, tillsammans med Esmeralda Pulgarin De Rojas 

på Barnafridskonferensen i november. Jouren arbetar mycket för att stärka barnperspektivet. Att delta 

på olika föreläsningar och utbildningar som berör barns utsatthet och barn som upplever våld i 

hemmet har bidragit till mer kunskap om barnens situation, samt idéer kring hur vi kan arbeta med och 

för barn som kommer i kontakt med jouren.  

 

Personalgruppen samt Gun-Marie Frejd, Johanna Wahlbäck och Dragana Pavlovic från  

styrelsen deltog på Roks träff för anställda och arbetsgivare i Stockholm under hösten. Under helgen 

diskuterades feministisk arbetsmiljö, arbetsvillkor och situationen för anställda på jourerna.  

 

I december hölls en välbesökt och mycket lyckad julfest för medlemmar, stödsökande kvinnor och 

barn. Festen innehöll julklappsutdelning, lekar och god mat. Julfesten möjliggjordes tack vare gåva 

från Stiftelsen Tappra barn.  

 

Grundutbildning för blivande jourkvinnor och jourtjejer  

2018 genomfördes två intensiva grundutbildningar, den ena en helg i mars och den andra i april. 

Intresset för att engagera sig i Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata var stort. Utbildningen tog 

upp feminism, våld och normaliseringsprocessen, kvinno- och tjejjourskunskap, statistik och juridik, 

barn som upplever våld, hedersrelaterat våld, pornografi och prostitution, unga sex och internet och 

samtalsmetodik. Totalt slutförde 20 deltagare utbildningen. Deltagarna blev aktiva i olika 

arbetsgrupper.  

Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling  

Anna Ekendahl (verksamhetssamordnare jan t.o.m. mars) och Katarina Strömfelt 

(verksamhetssamordnare fr.o.m. juni) arbetade under året kontinuerligt med kvalitetssäkring och 

utveckling för verksamheten. Det systematiska arbetsmiljöarbetet med skyddsronder, rutiner för 

arbetsplatsolyckor, tillbud, hot och våldssituationer samt uppföljningar som påbörjats föregående år 

fortsatte under 2018. Utvärdering och 

förbättringsarbete gällande rutiner för anställda och 

ideella, samt dokumentation inleddes under året. I 

oktober implementerades ett nytt journalsystem för 

de anställda på jouren som en del i att utveckla och 

säkra verksamhetens kvalitet.   

 

Det egna stödarbetet utvärderades kontinuerligt av 

kvinnojourskuratorerna. Till höger redovisas 

utgången av måluppfyllelsen av de konkretiserade 

målen i verksamhetsplan för 2018. På grund av att 

personalomsättning och hög arbetsbelastning har 

några mål prioriterats ned och blivit vilande under året. Jouren har exempelvis inte haft möjlighet att 

färdigställa eller genomföra utbildning i förskolor, vilket tre av de konkretiserade målen berörde. 

Dessa mål kommer att återaktualiseras i och med stabilisering av personalgrupp och verksamhet.    
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Jourens opinionsbildande och utåtriktade arbete  

Ett av jourens mål är att öka allmänhetens kännedom om jourens arbete, samt mäns våld och förtryck 

mot kvinnor, tjejer och barn. Ett av tillvägagångssätten är att medverka i media i så stor utsträckning 

som möjligt. Under sommaren blev personal intervjuade av en journalist som gjorde ett större 

reportage om jouren och mäns våld mot kvinnor i Östgöta Correspondenten. Tjejjouren och 

Kvinnojouren skrev en debattartikel om samtyckeslagstiftningen i samband med Internationella 

kvinnodagen den 8 mars. Till 25 november, internationella dagen för avskaffandet av mäns våld mot 

kvinnor publicerades en debattartikel om att vi måste 

fortsätta prata om mäns våld mot kvinnor. Båda 

artiklarna publicerades i Östgöta Correspondenten, på 

egna hemsidan, samt på jourens sociala medier. Den 25 

november anordnade jouren dessutom en manifestation 

på Stora torget i Linköping för att uppmärksamma 

mäns våld mot kvinnor och att kvinnor mördas av sin 

partner eller före detta partner varje år. Ett hundratal 

personer deltog under manifestationen och tände ljus. 

Den akademiska damkören Linnea uppträdde med 

vacker sång och jourens ordförande Dragana Pavlovic, 

samt Olivia Svensson som är tjejjourssamordnare, höll 

starka tal.  

 

Informationsmaterial delades ut på vårdcentraler, bibliotek, skolor och myndigheter i Linköping och 

Mjölby. Vi spred också information om kvinnojouren, verksamheten och mäns våld mot kvinnor och 

hedersrelaterat våld via vår hemsida och Facebook. Hemsidan och Facebooksidan uppdaterades med 

aktuell information och länkar under året, och våra sponsorer synliggjordes.  

Externa föreläsningar och informationer  

Kvinnojourens anställda och ideella var ute i organisationer och skolor, på universitetet och 

arbetsplatser vid ett tjugotal tillfällen under året. Specialistsjuksköterskeprogrammet, läkarprogrammet 

och socionomprogrammet var återkommande utbildningar vi föreläste för. Anställda har även tagit 

emot flera studiebesök på jouren från bland annat politiker, läkarstudenter och gymnasieelever vid 

flera tillfällen. I slutet av året höll personal på jouren en föreläsning om mäns våld mot kvinnor och 

våld mot äldre kvinnor för medarbetare inom hemtjänsten i Mjölby kommun. Kvinnojouren Ellinor 

och Tjejjouren Beata har varit efterfrågade föreläsare om våld och jämställdhet under året.  

 

Linköpings Stadsfest 

I slutet av augusti arrangerades Linköpings Stadsfest. Kvinnojouren Ellinor & Tjejjouren Beata deltog 

under tre dagar och var placerade i Domkyrkoparken. Det blev tre intensiva, lärorika och härliga dagar 

där 11 jourkvinnor och jourtjejer engagerade sig för full kraft. Under dessa dagar delades det ut 

mängder av informationsmaterial för att sprida information och väcka intresse för Kvinnojouren 

Ellinor och Tjejjouren Beata bland allmänheten. Det fanns en liten hörna där man kunde komma och 

pärla eller bara hänga, med de fantastiska ideella som fanns på plats.  
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Intresset för och runt Kvinnojouren Ellinor & Tjejjouren Beatas tält under Stadsfesten var oerhört 

stort. Många var nyfikna och ville veta mer om jouren. Några hade behov av att samtala och flera kom 

fram och tackade för att jouren finns. Under dessa dagar knöts även flera viktiga kontakter med 

exempelvis polisen och många yrkesverksamma inom 

olika områden hade frågor kring om vi kunde komma och 

föreläsa. Tjejjouren Beata anordnade i samband med 

Stadsfesten en tävling på Instagram och Kvinnojouren 

Ellinor en tävling på Facebook med många fina priser. 

Priserna skänktes av Ekholmens Friskvårdscenter, 

Blomstertorget, Make Up Store, Rutil Jewelry, Hagdahls 

& Co, Gordanas massage & kroppsvård och The Body 

Shop. Blomstertorget bidrog även med vackra blommor 

och växter som användes under eventet. Butiken Medmera 

bidrog med pärlor som besökare kunde pyssla med vid 

tältet och Östenssons skänkte godis som delades ut under 

dagarna. Stort tack till alla er som sponsrade oss under Stadsfesten! 

 

Jourgruppen 

Under 2018 bestod jourgruppen av 22 kvinnor, varav sju av dessa blev nya medlemmar under året. 

Medlemmarna i Jourgruppen har i uppgift att vara kontaktkvinna åt kvinnorna i jourens boende, ha 

telefonjour och ordna aktiviteter för både kvinnor och barn som utsatts för våld. Gruppen hade nio 

månadsmöten 2018 där det fanns möjlighet att planera verksamheten och ta upp funderingar som 

uppstått i kontakten med de utsatta kvinnorna. 

 

Jourgruppen har haft telefonjour alla söndagar under 2018. Under påsk, midsommar, jul och nyår 

lyckades gruppen bemanna samtliga helgdagar. Jourgruppen anordnade två uppskattade aktiviteter för 

kvinnorna och barnen i jourens boende. Aktiviteterna var av olika slag och hölls i Gamla Linköping 

och Trädgårdsföreningen. Alla de kvinnor som bott i jourens hemliga lägenheter har blivit erbjudna en 

kontaktkvinna ifrån jourgruppen och de flesta har tackat ja till detta. Samtliga personer i Jourgruppen 

erbjöds extern handledning vid fyra tillfällen. Två medlemmar har anordnat föreläsningar hos deras 

arbetsgivare i Linköping respektive Mjölby.  
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Lägenhetsansvarig 

Under året ansvarade kvinnojoursstödjare Esmeralda för att Kvinnojourens tre 

hemliga lägenheter och kontorslägenheten höll en hög standard. 

Esmeralda har arbetat med att skapa trivsel och säkerhet både på 

kontoret och i lägenheterna. Samtalsrummen på Kvinnojouren har 

gjorts om med ny inredning, tack vare gåvor från Stiftelsen Tappra 

barn. Då en av de hemliga lägenheterna använts 

under många år byttes den ut i början av 

2018. I den nya lägenheten har Esmeralda 

inrett ett barnrum, bland annat med gåvor 

från Round table 36.  

 
 
 
 
 
 

Barnverksamhet  

Elisabeth Algborn, som under året varit barnansvarig på jouren hade välkomstsamtal med de barn som 

kom till kvinnojourens boende. Majoriteten av barnen hade även regelbundna stödsamtal av olika 

karaktär, bland annat utifrån Trappan-modellen. Mammorna erbjöds kontinuerligt uppföljningssamtal 

om barnens situation och mående, samt stöd i föräldrarollen.  

 

Arbetsgruppen Barnhjältarna drevs av barnansvarig och ideellt arbetande jourkvinnor och jourtjejer. 

Syftet med Barnhjältarnas aktiviteter var att ge barn på jouren möjlighet att träffa andra barn i liknande 

situation samt att göra roliga aktiviteter tillsammans med sina mammor. Träffarna gav också tillfälle 

för mammorna att träffa varandra och utöka sina nätverk. Medlemmar i Barnhjältarna var även 

kontaktkvinnor till några av de barn som bodde i jourens hemliga lägenheter. Under 2018 hade 

barnhjältarna nio möten. Barnhjältarna ordnade, bland annat utflykter till Yoump och Valla 

friluftsområde, samt arrangerade halloweenfest, bowling-kalas och biobesök. Under sommaren 

anordnades även en heldagsutflykt till Kolmårdens djurpark som finansierades med hjälp av gåva från 

stiftelsen Tappra barn. 15 barn och 8 mammor följde med. Olivia Svensson, Esmeralda Pulgarin De 

Rojas, Hanna Lekedahl och Anna Ekendahl deltog på Tappra barns välgörenhetsbankett den 7 juni. 

Kvinno- och tjejjourens samverkan  

Arbetet för kvinnors och barns rätt till liv i frihet och utan våld och förtryck är beroende av att alla i 

samhället hjälps åt. Från civilt mod att våga fråga en vän, granne eller kollega om hur hon har det, att 

komma ihåg att barns ”problem” kan bero på att pappa slår mamma hemma till strukturerade former 

för samarbete på organisationsnivå. 

 

Kvinno- och tjejjouren deltog i samverkansgruppen för Våld i nära relationer. Arbetsgruppen bestod 

bland annat av representanter från Stadsmissionen, Kriminalvården, Eleonoragruppen, Regionen, 

Brottsofferjouren, Råd & Stöds Våld i nära relation inklusive Mansmottagningen mot våld, polisen 

samt representanter från Åtvidaberg, Mjölby, Ydre, Kinda och Boxholm. Arbetsgruppen hade fyra 

möten.  
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Personalgruppen träffade personal från Motala kvinnojour där bland annat vardagsarbetet och rutiner, 

dilemman och olika aspekter av detta diskuterades. Personal från jouren har dessutom deltagit på två 

samverkansmöten i Mjölby tillsammans med aktörer från bland annat kommun och socialtjänst, polis, 

skola och vårdcentral.  

 

Personalen har varit på flera planeringsmöten gällande hur ”Huskurage” ska implementeras hos 

Stångåstaden. Även andra aktörer, som till exempel Stadsmissionen och Linköpings kommun har 

deltagit i detta samverkansprojekt. ”Huskurage” är en policy för hur hyresvärdar och hyresgäster kan 

förebygga och förhindra våld.  

Roks  

Kvinno- och tjejjouren är medlem i Roks. Roks höll utbildningar som både ideella och anställda deltog 

i.  

Roks årsmöte  

Roks årsmöte hölls i Stockholm den 5 – 6 maj. Dragana Pavlovic, Carine Yake och Hanna Lekedahl 

deltog från jouren. Sammanlagt deltog 130 joursystrar från kvinno- och tjejjourer som är medlemmar i 

Roks.   

Ekonomiskt stöd från Roks  

Jouren mottog under året 16 000 kronor från Roks kvinno- och barnfond, Aurorafonden. Dessa pengar 

användes bland annat till kvinnor och barn som flyttade från jouren till egna boenden och var i behov 

av nya möbler och husgeråd, samt kläder och barnaktiviteter.  
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Tjejjourens verksamhet 

 

Tjejjouren Beata har funnits sedan 1999 och vänder sig främst till unga tjejer och kvinnor. Alla som 

identifierar sig som tjejer är välkomna att söka stöd hos oss. I början av 2018 var det cirka fem aktiva 

jourtjejer men efter två grundutbildningar under våren är vi idag 15. Tjejjouren har haft 

medlemsmöten en gång i månaden samt flertalet möten för att bl.a. planera olika delar av 

verksamheten. Under 2018 har vi räknat till 1547 ideella timmar som lagts ner av alla jourtjejer. 

Elisabeth Algborn vikarierade för Therese Thyr som tjejjourssamordnare 50 % fram till mars då Olivia 

Svensson anställdes på ett vikariat 50 % som kom att löpa året ut.  

 

Utbildning och konferens 

Under 2018 har flera ideella jourtjejer deltagit i utbildningar som Roks anordnat. Johanna Wahlbäck, 

Celina Persson och Olivia Svensson deltog på Roks tjejjoursträff med flera intressanta föreläsningar 

och föreläsare, bl.a. upphovsmakarna till #intedinhora. Kristin Palme, Hanna Lekedahl, Linnea 

Bolmgren och Saga Fjällskog deltog i en utbildning för erfarna, även den anordnad av Roks. 

Tjejjourens medlemmar erbjöds under året fyra tillfällen för handledning av en legitimerad psykolog. 

Johanna Wahlbäck deltog även på en dagsutbildning som Länsstyrelsen Östergötland anordnade om 

länsrutinen samt en föreläsning om maktstrukturer och bemötande.  Matilda Lantz har engagerat sig 

särskilt för hedersrelaterat våld och bland annat deltagit på en föreläsning som anordnades av 

organisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime (GAPF). Medlemmarna fick även möjlighet att höra 

polisen Simon Häggström föreläsa om prostitution. Johanna Wahlbäck deltog på föreläsningen 

tillsammans med Gun-Marie Freijd från jourgruppen. Under vårens Beatadag träffade Tjejjouren 

Beata två poliser för att få veta hur deras arbete fungerar och upprätta en kontakt som kan vara till 

hjälp vid samtal med stödsökande. Höstens Beatadag berörde bl.a. transfrågor och hur Tjejjouren 

Beata kan arbeta mer inkluderande.  

 

Tjejjourens stödverksamhet 

Tjejjouren har under året varit i kontakt med ungefär 167 tjejer och haft ungefär 425 stödsamtal. En 

stor majoritet hörde av sig via chatten som varit öppen två kvällar i veckan under året. De flesta av de 

nya stödsökande tjejerna var under 18 år och samtalen handlade till stor del om psykisk ohälsa av 

något slag. Vi ser också att antalet stödsökande som hör av sig och vill prata om sexuella övergrepp 

har ökat jämfört med 2017. 

 

Tjejjourens utåtriktade och opinionsbildande arbete 

Det utåtriktade, opinionsbildande och informerande arbetet är en viktig del av Tjejjourens verksamhet. 

Tjejjouren har under 2018 föreläst och hållit i workshops på sex skolor, oftast i flera klasser. 

Tjejjouren deltog också i samverkansprojektet Det handlar om kärlek, vars syfte är att förebygga och 

förhindra hedersrelaterat våld och förtryck, och har genom det besökt fyra 

skolor i Linköpings kommun. Utöver det har Tjejjouren synts och pratat 

med studenter på Campus US och Campus Valla. För att skapa opinion har 

två debattartiklar skrivits och publicerats. En av dem berörde 

samtyckeslagen och den andra om våld mot kvinnor inför en 

ljusmanifestation som Kvinno- och tjejjouren arrangerade på Den 

internationella dagen för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor 25/11. 
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Tjejjouren har även medverkat på panelsamtal, blivit intervjuade i East FM, pratat i Ungdomspodden 

som Linköpings ungdomsombud producerar, hållit i musik-quiz på Kårhuset Kollektivet, deltagit på 

Linköpings stadsfest och tågat i regnbågsparaden. Kvinnodagen 2018 uppmärksammades på konserten 

Ett knippe kvinnokamp som Den akademiska damkören Linnea anordnar. Under konserten 

intervjuades Kristin Palme som representant för jouren.  

 

Tjejer för tjejer Linköping är en facebook-grupp som samlar cirka 10 000 tjejer och blev under 2018 

en viktig samverkanspartner för Tjejjouren Beata. Tillsammans med Erica Nådin från Tjejer för tjejer 

Linköping och Åsa Åbom, självförsvarsinstruktör, anordnades under våren en heldagsutbildning i 

feministiskt självförsvar som kallades Egenmakt. Inför Egenmakt intervjuades Kristin, Olivia och 

Erica av Östgöta Correspondenten. Under Egenmaktsdagen fick de 20 deltagarna vara med på 

workshops om feministisk teori, mentala och verbala strategier samt ett pass i fysisk 

självförsvarsteknik. Alla inblandade var otroligt nöjda med dagen! Under hösten satte tjejjouren ihop 

en workshop med syfte att stärka unga tjejer som vi själva kan hålla för olika slags tjejgrupper, 

exempelvis kommunens fritidsgårdsverksamhet Diva.  
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Organisation  

Medlemmar  

Medlemmar i jouren var kvinnor och tjejer som betalat medlemsavgift. De som var aktiva hade även 

genomfört jourens grundutbildning. Aktiva medlemmar fick information i fredagsmail om händelser, 

förfrågningar om kontaktkvinnor, medverkan i föreläsningar eller andra uppdrag.  

 

Jouren hade 74 medlemmar vid årsskiftet 2018/2019. Under året var drygt 42 kvinnor aktiva i det 

ideella tjejjours- och kvinnojoursarbetet. Detta genom att ha chatt och telefonjour på kvällar och 

helger, möta kvinnor för stödsamtal, vara kontaktkvinnor, anordna aktiviteter för barn och kvinnor, 

delta i styrelsearbete, delta i utåtriktat arbete, samt skriva debattartiklar och uppdatera Instagram.  

Styrelse  

Kvinno- och tjejjourens styrelse ansvarar för jourens verksamhet, samt är arbetsgivare för de anställda. 

Styrelsen hade 11 protokollförda möten under året. Under 2018 ansvarade Catrin Gunnarsson, 

Dragana Pavlovic och Inger Janefjord för arbetsgivarfrågor kopplat till verksamheten. Alla 

arbetsgrupper hade en kontaktkvinna i styrelsen. Efter årsmötet 2018 hade styrelsen följande 

sammansättning:  

 

Ordförande Dragana Pavlovic  

Vice ordförande Helén Gran 

Sekreterare Catrin Gunnarsson 

Ledamöter:  

Inger Janefjord  

Gun-Marie Frejd 

Celina Persson  

Johanna Wahlbäck  

Carine Yake 

Personal 

Under 2018 genomgick verksamheten stora förändringar. Omorganisationen krävde mycket av 

personalen som behövde ta ett stort ansvar för den övergripande verksamheten samtidigt som de stod 

inför omfattande personalförändringar. Olivia Svensson projektanställdes som Tjejjourssamordnare i 

mars 2018. Elisabeth Algborn bytte tjänst och anställdes som jourkurator samt barnansvarig. Anna 

Ekendahl avslutade sin tjänst i mars. Katarina Strömfelt rekryterades som ny verksamhetssamordnare i 

juni 2018. Marie Pettersson avslutade sin anställning i maj och efterträddes av Heléne Bergengren i 

maj 2018. I juli 2018 avslutade Katinka Ingves sin anställning.  

 

Anna Ekendahl (100 %, 10 % föräldraledig, slutade i mars) 

Marie Pettersson (100 %, slutade i maj) 

Katinka Ingves (100 %, slutade i juli)   

Esmeralda Rojas De Pulgarin (50 %)  

Therese Thyr (100 %, föräldraledig )   

Elisabeth Algborn (100 %) 

Olivia Svensson (50 %) 

Heléne Bergengren (100 %) 

Katarina Strömfelt (100 %) 
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Kvinno- och tjejjouren hade under 2018 fyra heltidsanställningar, samt två tjänster på deltid (50%).   

Arbetsplatsträffar, handledning och övrig personalaktivitet  

Personal och styrelsens personalgrupp hade under året sex arbetsplatsförlagda träffar. Personalen hade 

även möten med Motala kvinnojour två gånger per termin för att diskutera och bolla idéer 

tillsammans.  

De anställda hade totalt tio handledningstillfällen av legitimerad psykolog på Psykologpartners i 

Linköping under året.   

 

Våren 2018 hade de anställda en halv trivseldag som spenderades på ett 

regnigt Omberg. Maten åts på en restaurang i närheten. Tanken var att 

det skulle bli några timmars härlig utevistelse, men på grund av regn 

fick planerna ändras lite. Det blev, trots vädret, en skön andningspaus i 

den annars ganska hektiska vardagen.  

 

I december fick de anställda en hel trivseldag. Den tillbringades på 

Himmelsby spahotell. Dagen startade med ett dopp i en av poolerna. 

Medan halva styrkan fick behandling i form av massage tillbringade 

resterande tid i bastun med tillhörande kallbad. Sedan intogs en god 

lunch och dagen avslutades med ett långt härligt bad i en varm pool.  

En väldigt välkommen paus efter ett tufft år. Avslappnade, nöjda och 

trötta begav vi oss hem under sena eftermiddagen.   

 

Årsmöte  

Årsmötet 2018 hölls den 28 februari på Quality Hotel Ekoxen Linköping, i lokalen Lagerhuset. 

Mötesordförande var Agneta Nilsson, tidigare kassör, anställd och sedan länge medlem i jouren. 24 

medlemmar, samtliga röstberättigade, var närvarande. Till valberedningen valdes Margareta Ekdahl 

och Matilda Henebäck. Siv Nordqvist och Lina Strömfors valdes till verksamhetsrevisorer. Till 

auktoriserad revisor valdes Jenny Arvidsson, RTL ekonomi och revision AB. Dragana Pavlovic, 

Carine Yake och Hanna Lekedahl valdes som representanter till Roks årsmöte. 

Ekonomi  

Verksamhetsbidrag och föreningsbidrag från Linköpings kommun utgjorde Kvinno- och Tjejjourens 

stomme för att bedriva verksamhet under 2018. Bidraget regleras i ett 4-årigt avtal (2016-01-01 -2019-

12-31).  Kvinnojouren och Tjejjouren är tacksamma för det bidrag som tilldelas verksamheten från 

Linköpings kommun men skulle önska ett mer långsiktigt och utökat avtal för en tryggare framtid och 

därmed ett möjliggörande av långsiktiga strategier och planering för verksamheten. Under hösten 2018 

har dialog förts med Linköpings kommun gällande ett nytt avtal. Diskussionerna avses vara klara 

under våren 2019 och vår förhoppning är att det nya avtalet kommer att möjliggöra en mer långsiktig 

finansiering och därmed planering av verksamheten.    

 

Statsbidrag och organisationsbidrag från Socialstyrelsen möjliggjorde att Kvinnojouren och Tjejjouren 

2018 kunde driva verksamheten på samma nivå som tidigare samt även utöka verksamheten. Jouren är 

beviljad statsbidrag till och med 2019, därmed fanns viss möjlighet att planera och anpassa 

verksamheten för en tid framöver. Socialstyrelsen erbjöd Kvinno- och tjejjourer att söka extra 

statsbidrag för andra halvan av året. Jouren ansökte och blev beviljade 381 000 kronor under hösten. 
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Pengarna skulle användas innan årsskiftet. Det är genom detta bidrag vi nu kan se fram emot att få en 

helt ny hemsida samt uppdaterade loggor för Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata.  

 

IOP-avtalet med Mjölby kommun bidrog till jourens ekonomi och täckte de insatser av Kvinnojouren 

och Tjejjouren som riktades specifikt till kvinnor och tjejer från Mjölby.  

 

Verksamheten har under 2018 tacksamt mottagit gåvor av större och mindre omfattning, från både 

organisationer, stiftelser och privatpersoner. Vi är otroligt tacksamma och stolta för alla gåvor!  
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Avslutning  

 

Ett STORT tack till alla ideella jourkvinnor och jourtjejer! Kvinnor och tjejer som är verksamma i 

jouren gör på olika sätt ett mycket viktigt arbete – som gör skillnad! Utan er hade inte Kvinnojouren 

Ellinor och Tjejjouren Beata varit den fantastiska organisation vi är!  

 

Vi vill även passa på att tacka Katinka Ingves och Marie Pettersson - utan era 12 år på jouren hade 

vi inte heller varit den organisation vi är idag! Vi är alla väldigt tacksamma för ert engagemang och er 

kunskap, samt det stöd ni utgjort för hundratals kvinnor och barn, samt övriga medlemmar i jouren 

under de år ni varit anställda.  

 

Ett stort tack riktas också till Anna Ekendahl, som under sin anställning bland annat gjort ett 

omfattande utvecklings- och kvalitetssäkringsarbete för jouren!  

 

Vi vill också tacka övriga medlemmar, Linköpings kommun, Mjölby kommun, myndigheter, 

föreningar, kyrkor, butiker, institutioner och enskilda människor som på olika sätt har skänkt gåvor 

och stöttat utsatta kvinnor, tjejer och barn, samt kvinno- och tjejjourens verksamhet. Tack till alla vars 

ekonomiska gåvor har möjliggjort guldkant på en sårbar, kaotisk och orolig tillvaro för många 

kvinnor, tjejer och barn. Det är stärkande och inspirerande att träffa människor i andra verksamheter 

och känna och veta att vi stöttar varandra i att möjliggöra förändring för kvinnor, tjejer och barn som 

utsätts för mäns våld.  

 

 

Linköping  

Februari 2019 

 

________________________________ ________________________________  

Dragana Pavlovic, ordförande  Helén Gran, vice ordförande 

 

________________________________ ________________________________  

Catrin Gunnarsson  Carine Yake 

 

________________________________ ________________________________  

Celina Persson  Gun-Marie Freijd 

 

________________________________ ________________________________               

Inger Janefjord  Johanna Wahlbäck  

 


