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INLEDNING 
Kvinnojouren Helga startade 1989 i mindre skala med ideella krafter. 
Det är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som på olika 
sätt verkar mot mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn. Vi tillhör Roks 
(Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige) .  
Alla medlemsjourer i Roks är sin egen förening och arbetar på sitt 
eget sätt. Men några saker har vi gemensamt: 
 
 En jourtelefon dit kvinnor och tjejer kan ringa. 
 Alla som kontaktar jouren får vara anonyma. 
 Kvinnojourerna är kvinnoseparatistiska för att kunna vara    

fristäder för kvinnor och barn som utsätts för mäns våld.           
Det innebär att det endast är kvinnor som arbetar på jourerna. 

 De allra flesta kvinnojourerna har ett skyddat boende där   
kvinnor och barn som behöver skydd kan bo. 

Kvinnojoursrörelsen har utvecklat en feministisk metod som bygger 
på hjälp till självhjälp. Den innebär att medlemmarna i kvinnojouren 
bidrar med delaktighet, kunskap och engagemang i kvinnor och barns 
situation, samt att förmedla trygghet och förtroende, för att på så sätt 
stödja och stärka kvinnor. 
 
Vi arbetar dessutom utåtriktat för att nå ut till allmänheten för att spri-
da kunskap och förståelse om mäns våld mot kvinnor och barn vilket 
är ett allvarligt samhällsproblem; 
 
 Mäns våld mot kvinnor är en av de vanligaste orsakerna till    

ohälsa hos kvinnor, enligt WHO och FN.  
 Enligt Brottsförebyggande rådets statistik för 2018 polisanmäldes 

28 000 fall av misshandel av kvinnor över 18 år. I 13 000 av     
fallen hade kvinnan och förövaren en nära relation eller hade tidi-
gare haft en sådan. Dessutom anmäldes 1 700 fall av grov kvinno-
fridskränkning. Men mörkertalet är stort eftersom en stor andel 
våldsutsatta aldrig anmäler de övergrepp som de utsätts för i den 
nära relationen. En uppskattning är att runt en fjärdedel av våldet 
i nära relationer polisanmäls. 

 Av de anmälda våldtäkterna 2018 var 93 procent brott mot en 
kvinna/flicka och 7 procent mot en man/pojke.  

                                        (Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK) 
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ORGANISATION                                                                                           
Styrelse 
Ordförande    Marita Nordell  
Vice ordförande   Maritha Badenhoff  
Kassör     Berit Ek  
Sekreterare    Berit Söderström       
                                                                                                                                                                                              
Styrelsen har haft 16 protokollförda sammanträden under året, varav ett 
konstituerande möte. 
                                           
Revisorer    Carina Bergman      
      Ann-Britt Trygg  
Revisors ersättare  Kerstin Clason 
      Gun Gerdin 
Valberedning   Jeanette Fjeldgård, sammankallande    
      Ingela Engstrand 
      
Till årsmötet 14 mars deltog 13 medlemmar och Siv Johansson,     
Svenska kyrkan, valdes till ordförande för mötet.     
                                                                                                            
Riktlinjer 2018  
Helga 
 Ge stöd och hjälp åt våldsutsatta kvinnor och barn 
 Genom information och opinionsbildning förebygga mäns våld mot 

kvinnor och barn 
 Ge skydd åt utsatta kvinnor och barn i skyddat boende (rättsäkert 

och tryggt) 
 Fortsatt kompetensutveckling av personal och ideella 
Detta genomförs med hjälp av två heltidsanställda, en deltidsanställd 
(85%) samt ett fåtal ideella kvinnor 
 
Vilda 
 Ge stöd till flickor genom samtal, rådgivning, kontakt med myndig-

heter etc. 
 Genom information och opinionsbildning förebygga mäns/pojkars 

våld mot flickor samt stärka tjejers självbild. Detta sker genom be-
sök på skolor, föreningar etc samt genom chattverksamhet ca 8 h/
vecka 

 Fortsatt kompetensutbildning av personal och ideella 
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Ideellt aktiva medlemmar 
Ca 8 kvinnor har varit aktiva jourkvinnor under året. 
Sista tisdagen i varje månad har de möte då schema för telefonjour 
läggs. Då ges även information om hur situationen ser ut under 
dagtid samt kommande utbildningar.  
För att bli aktiv medlem krävs en grundkurs i kvinno -och tjejjours-
kunskap som är kostnadsfri. 
I mitten av november bjöd vi in intresserade tjejer/kvinnor till en 
informationskväll via sociala medier och annonsering i vårt lokala 
annonsblad.  Då berättade vi kortfattat om kvinnojourens verksam-
het och vad det innebär att vara ideell jourkvinna. 
Nio kvinnor har deltagit vid två tillfällen och grundutbildningen 
kommer att fortsätta under början av 2019. 
Stödmedlemmar 
Vi har 44 enskilda stödmedlemmar och fyra föreningar/
organisationer som stödjer vår verksamhet. Medlemsavgiften är 
150 kr för enskilda och 300 kr för föreningar/organisationer 

Personal 
Kvinnojouren Helga 
 Ingela Engstrand tillsvidareanställd      100% 
 Jeanette Fjeldgård  tillsvidareanställd,      100%  
Ekonomi/administration  
 Britt Jöhnson  tillsvidareanställd      85% 
Tjejjouren Vilda 
 Sara Nilsson   tillsvidareanställd     50%                                             

Helt föräldraledig 15/6-17 - 12/2-18. Därefter 12,5%  tjänst tom 
30/6 

 Emilia Nilsson  vikariat from 1/9-17     50% tom 1/4, därefter 
37,5%  tom 22/6, samt en tillsvidareanställning 25%   1/1-22/6 

 Marion Lindberg  tillsvidareanställd     75% tom 25/6 
Samtliga anställda på tjejjouren Vilda avslutade sina anställningar pga 
studier/annat arbete. Sedan dess har verksamheten legat vilande. 
 
Praktikanter 
Elin Richardsson och Malin Hesselblom, Socialpedagogutbildning     
Sommenbygdens folkhögskola,13 veckor 
Claudia Nilsson, Arbetspraktik ca 6 månader genom AF 
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VERKSAMHET 
 
Jourverksamheten 
På kvinnojourens kontor har anställd personal funnits tillgängliga 
under vardagar ca 8.00-16.00. När personalen slutar för dagen tar 
ideella över telefonen och svarar till ca kl 22.00. Sedan finns tele-
fonsvarare. På helger har jourkvinnor jouren ca 08.00-22.00.                                                                    
 
Skyddat boende och statistik 
Våra lägenheter om 2 och 3 rok har nästan varit ständigt fullbe-
lagda av kvinnor och deras barn. I genomsnitt har boendetiden 
sjunkit under året, till 2-3 månader. Anledningen är att bostads-
bristen har minskat något, samt att vi har etablerat bra kontakt 
med en hyresvärd i Tranås. 
I början av året bytte vi tvårumslägenhet, då den var känd i 
grannskapet. I en liten stad som Tranås är det svårt att ha ett 
skyddat boende en längre tid. 
 
Vi fick neka 32 förfrågningar om platser i det skyddade boendet 
från  socialtjänster runt om i landet och hänvisa vidare pga plats-
brist. 
Sammanlagt har 11 kvinnor bott 679 dygn och 10 barn 293 
dygn. 
Sedan 2014 har socialstyrelsen ett krav på att kvinnojourerna   
dokumenterar insatser som är på uppdrag av socialtjänsten.            
Vi använder ett säkert dokumentationsprogram och har kassaskåp 
där handlingar förvaras.                                                                                         
Vi har inte dokumentationsplikt när kvinnor söker oss på eget  
initiativ, de har då möjlighet att vara anonyma. 
 
Totalt kontaktade 57 kvinnor oss för stöd och hjälp under året, 
varav 46 kvinnor från Tranås kommun. 
Några kvinnor behöver stöd 1-2 gånger men de flesta kontaktar 
oss 10 gånger eller fler. 
 



 
6 

 

Samverkan 
 
Det kan bli många aktörer inblandade i en stödsökande kvinnas liv. 
Därför är en god samverkan mellan kvinnojouren och myndigheter 
nödvändig och vi tycker den fungerar bra i Tranås kommun.          
En socionom har anställts för att arbeta med våld i nära relationer 
och vi har ett gott samarbete.    
Vi har blivit inbjudna till sociala utskottet i Aneby kommun och   
socialnämnden i Ödeshög för att informera om vår verksamhet och 
diskutera framtida samarbete.                                                                                                   
 
Länsförbund 
Kvinnojourerna i Jönköpings län har ett länsförbund sedan 2005. 
Styrelsen består av representanter från länets åtta kvinno- tjej och 
ungdomsjourer. Här diskuteras frågor och riktlinjer för länets jourer 
samt planeringar och anordningar av utbildningar. 

Vi ingår i Riksorganisationen för kvinnojourer och  
tjejjourer i Sverige (Roks) tillsammans med 59 kvinnojourer 
och 39 tjejjourer. 
 
Roks uppgift är att tillvarata kvinno- och tjejjourernas gemensamma 
intressen i arbetet med mäns våld mot kvinnor. Roks är en kvinno-
separatistisk och feministisk organisation. 
Roks bevakar lagförslag och remisser om kvinnofrid och mäns våld 
mot kvinnor och barn. En viktig uppgift är att bilda opinion och  
sprida information.  
Genom utbildningshelger erbjuder Roks kompetensutveckling och 
möjligheter till erfarenhetsutbyte för medlemmarna.  
 
På Roks årsmöte i Solna 5-6 maj deltog Berit Söderström och Jea-
nette Fjeldgård från Helga och Emilia Nilsson och Marion Lindberg 
från Vilda. Emilia blev invald som ledamot i Roks styrelse på två år, 
men avgick efter två månader. Berit Söderström valdes till revisor-
ersättare i ett år. 
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INFORMATION OCH OPINIONSBILDNING 
En viktig del av kvinnojourens verksamhet består av information 
och föreläsningar om jämställdhet, mäns våld mot kvinnor och barn 
samt jourens verksamhet. 
 
Information/föreläsningar/studiebesök 
 SFI        Nio föreläsningar 
 VUX       Vård och omsorgsutbildning 
 Sommenbygdens folkhögskola  -förberedande polis och   

       kriminalvårdsutbildning 
       -samhällsinformation för ny-          
       anlända i etableringsprojekt 
 Studieförbundet Vuxenskolan  Information för nyanlända  

        kvinnor 
 Syföreningen Frinnaryd 
 Rotary Aneby 
 Kommunalförbundet Boxholm 
 Biblioteket Tranås 
                                                          
Internationella kvinnodagen 8 mars 
I samarbete med tjejjouren Vilda bjöd vi in allmänheten till infor-
mation, mingel och bio.  
 
25 november -Internationella dagen för avskaffandet av mäns 
våld mot kvinnor och julskyltning 
”Smatten” är en utställningsplats belägen på Storgatan i anslutning 
till biblioteket. Den fungerar som ett skyltfönster där föreningar 
och privatpersoner kan visa upp sin verksamhet/konstverk för all-
mänheten. Under tre veckor, 46-48 hade vi informationsmaterial 
om vår verksamhet. 
 
Media 
Våra lokaltidningar Tranås Posten och Tranås Tidning skriver om 
våra aktiviteter och evenemang. 
 
Sociala medier och hemsida 
På hemsidan kvinnojourenhelga.se, facebook och instagram 
finns information om vår verksamhet och aktuella händelser. 
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Utbildning 
En stor del av kvalitetssäkringsarbetet är att erbjuda anställda och 
ideella jourkvinnor utbildning. 42 jourkvinnor deltog under följan-
de: 
 Hedersrelaterat våld och förtryck och våld i nära relationer 
 20 februari Nässjö    Åtta deltagare 
 Internationella Brottsofferdagen 2018  
 22 februari Stockholm   Fyra deltagare  
 Journalutbildning  
 13 april Uppsala     Två deltagare 
 Patriark -Bedömning av risk för hedersrelaterat våld 
 17 maj Mjölby     Två deltagare 
 Erfarenhetsutbyte- kvalitet i skyddat boende 
 23 maj Stockholm    Två deltagare 
 Hedersvåld och hederskultur 
 24 maj Tranås     Sex deltagare 
 Roks utbildning för erfarna 
 15-16 september Stockholm  En deltagare 
 Information om skadestånd 
 25 september Eksjö    Fyra deltagare 
 Internationella flickdagen 
 11 oktober Jönköping   Fyra deltagare 
 Grundkurs PTSD 
 13-14 oktober Nässjö   Två deltagare 
 Roks anställdaträff 
 26-27 oktober Stockholm  Tre deltagare 
 Sara– Strukturerad professionell riskbedömning vid partnervåld 
 15 november Mjölby   Två deltagare 
 Våld och vårdnad- kunskap i tider av ofrid 
 27 november Göteborg   Två deltagare 
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EKONOMI 
Kommunala medel 
 Tranås kommun   350 000 kr 
 Boxholms kommun   15 000 kr 
 Ydre kommun   12 000 kr 
 
Av Tranås kommun har vi fått Integrationsbidrag om 30 000 kr. 
Delar av pengarna användes till ett besök på Kolmårdens djurpark 
i Norrköping 18 juni. Sex kvinnor och sju barn med invandrarbak-
grund samt personal åkte tillsammans i en hyrd buss. Resan var 
mycket uppskattad.  
Vi har också haft sommar -och julfest (med Tranås Lucia) för våra 
stödsökande kvinnor och barn, flera med invandrarbakgrund.  
Resterande medel har använts till utbildning av PATRIARK- ett 
evidensbaserat riskbedömningsinstrument för hedersrelaterat våld, 
för två anställda jourkvinnor. 
 
Helga har ansökt och blivit beviljade medel från 
Socialstyrelsen  Statsbidrag och organisationsbidrag 
 
Att genom anställd personal på kvinnojouren fortsätta ge stödin-
satser i form av samtalsstöd, rådgivning, stöd vid myndighetskon-
takter, dokumentation och uppföljning, utveckling av kvalitetsar-
bete och rutiner, delta i och anordna utbildningar och föreläsning-
ar, få handledning mm.                                                                                   
Vidareutveckla tjejjouren genom anställd personal, ökad chattid,  
möta ungdomar i skolmiljö i förebyggande syfte samt rekrytera 
fler ideella jourtjejer mm. 
 
Roks Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige 
Aurorafonden 
Kvinnojouren Helga erhöll 16 000 kr öronmärkta till hjälpsökande 
kvinnor och barn.  
                                                 
Bidrag/Gåvor 
Bidrag har kommit från syföreningar. Ica bidrar med reducerade 
priser. Privatpersoner och organisationer har skänkt kläder, leksa-
ker, möbler, husgeråd och julklappar. Vi har också insamlingsbös-
sor utplacerade i flera butiker och bensinstationer.  
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Tjejjouren Vilda startade med ideella krafter 2014. Med sökta 
medel från socialstyrelsen har vi sedan 2016 haft två anställda 
tjejer på deltid vilket har inneburit att verksamheten utvecklats 
och vuxit. 

Skolbesöken på högstadiet i Boxholm på Stenbockskolan, 
Junkaremålskolan och Ängarydskolan i Tranås fortsatte under 
vårterminen. Jourtjejerna fortsatte att dela ut quiz med olika 
teman, vilket var uppskattat bland eleverna. 

Boxholms kommun anordnade v 7 Regnbågsvecka. Tjejjouren 
deltog i skolan och föreläste bl a om könsidentiteter, könsroller 
och sexualitet. 

Vilda blev injudna till eventet "Ungkultur" i Österbymo den 28 
februari. Där berättade de om sin verksamhet och stod i en egen 
monter med information och brochyrer. Många ungdomar 
närvarade och ställde frågor. 

På Internationella kvinnodagen 8 mars anordnade Vilda och 
Helga mingel, tipsrunda och bio i samarbete med biografen. Vi 
bjöd på fika, dryck och godis och de 10 första gästerna fick en 
gratis biobiljett. Filmen som visades var Ladybird. 

Samarbetet med Tranås ungdomsgård Epic återupptogs under 
våren. Tjejerna planerade att komma dit regelbundet och lära 
känna ungdomarna och på sikt anordna aktiviteter där. 

Tiderna för chatten har varit måndagar 16-18, tisdagar 10-11.30 
och onsdagar 15-17 . Både anställda och ideella har svarat på 
frågor och stöttat tjejer i alla åldrar med olika problematik. 
Vanligt förekommande är sexuella övergrepp, depression och 
suecidtankar. 

Samtliga anställda tjejjourare avslutade sina tjänster i slutet av 
juni månad. Därefter har Vilda legat vilande. 
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Annonser som spreds inför 
internationella kvinnodagen  
8 mars  
och  
informationskvällen om  
Helga 13 november 
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”Smatten” v 46-48  
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SLUTORD 
Åren tycks gå allt fortare…som vanligt har det inte fattats ar-
betsuppgifter. Både anställda och ideella jourkvinnor är på 
högsta nivå när det gäller kunskap och vilja att utföra uppdrag 
åt socialtjänsterna. Detta för med sig spridning om vår kompe-
tens i Helga.  
Min önskan är att vi ska kunna driva kvinnojouren vidare i 
samma goda anda i många år till framöver. Till det behövs både 
mänskliga krafter och pengar.                                                    
Beskedet som vi fick tidigare i år från Tranås kommun angåen-
de förenings”bidraget” var ett slag i ansiktet och en dålig 30- 
års present. Att ta bort stöd från de svagaste grupperna i sam-
hället är detsamma som att slå undan benen på oss. Vi får väl-
digt ofta klappar på axeln med orden om att vi gör ett bra arbe-
te. Det är dock omöjligt att driva vår verksamhet med bara ord.  
Efter 11 år som ordförande avgår jag vid årsmötet 2019 och 
lämnar med varm hand över klubban till fd vice ordförande. 
Jag vill tacka alla som på olika sätt stöttat oss under våra 30 år. 
                                                                                                   
För styrelsen  
Tranås kvinnojour Helga 

2019 03 11                                                                    

 

Marita Nordell  Ordf  
    

  

Från Tranås Tidning 1989 
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Tranås Luciatåg   

Bilder från våra skyddade 
boenden 

Kolmården 



 

 

Tranås kvinnojour Helga 

Tingsvägen 6 

573 35 Tranås 

  Tfn: 0140-156 57  

helga.tranas@roks.se  

kvinnojourenhelga.se  

PlusGiro 480 62 25-1 

                                     1234950846 

 kvinnojourenhelga 

  Kvinnojouren Tranås Helga 

 


