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Kvinnojouren MOA är en ideell förening, religiöst och partipolitiskt obunden, som arbetar
under demokratiska former med ett kvinnoperspektiv präglat av respekt för alla människors
lika värde.
Personal och ideella stödpersoner är en förutsättning för att jouren ska kunna ha en kontinuerlig
verksamhet med god tillgänglighet. Personalen arbetar med råd och stöd till hjälpsökande
kvinnor samt svarar för det fortlöpande arbetet på jouren – administration,
myndighetskontakter, information, studiebesök etc – samt ser till att medföljande barn får den
hjälp och stöd de behöver.
Våra ideellt arbetande jourkvinnor täcker upp under kvällar och helger och barnjourare finns
till för barnen i allmänhet och vid akuta behov i synnerhet.
Sedan 1984 disponerar kvinnojouren en kommunägd villa i övre Nyfors. Vi erbjuder kvinnor
med eller utan barn en fristad under tid av 3 månader tills kvinnornas situation stabiliserats och
eventuellt annat boende ordnats. Vi erbjuder också stödsamtal till boende kvinnor samt via
besök alternativt per telefon. Inom ramen för kvinnojouren startades år 2006 tjejjouren Meja
som erbjuder stödsamtal via chatten till tjejer och unga kvinnor.
Villan har nio rum i olika storlekar varav fem är boenderum för kvinnor och barn. Två rum
fungerar som kontor/samtalsrum. Kök och toaletter/duschrum är gemensamma, så även
vardagsrum och lekrum. I källaren finns tvättstuga, träningslokal samt aktivitetsrum. Under
sommaren 2013 bodde 10 barn på jouren samtidigt, vilket tangerade smärtgränsen för möjligt
antal barn samtidigt. 5 kvinnor kan tas emot samtidigt, under kortare tidsperiod kan, i ett
nödläge, ett par kvinnor dela rum.
Kostnaderna för städning har varit en stor utgiftspost då städföretag har anlitats. Kök,
duschrum och toaletter har städats varannan vecka och övriga gemensamma utrymmen när det
behövts.
Diskussioner om veckostädning har pågått under året då det har varit svårt att hålla rimlig
hygiennivå med befintligt städschema. Under 2013 togs beslutet att städavtalet även ska
omfatta storstädning två gånger per år, vilken tidigare har genomförts av personal tillsammans
med styrelseledamöter. Slitaget i villan är stort och behovet av att investera i nya möbler,
husgeråd och förbrukningsartiklar är kontinuerligt och omfattande.
Ett förändringens år
Samhällets skyddsinsatser för kvinnor utsatta för våld i nära relation befinner sig i förändring.
Från att våld i nära relation på 1970-talet sågs som en högst privat angelägenhet betraktas idag
samma våld som ett samhällsproblem som angår alla. Det är idag också en viktig och
angelägen politisk fråga.
För drygt 30 år sedan klev frivilliga krafter in på arenan och skapade i form av kvinnohus och
kvinnojourer skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor. Kvinnojouren MOA var en av dessa
jourer och har sedan dess arbetat med stödinsatser som ett alternativ till kommunens
socialtjänst. Kvinnojourerna har varit fristående från lagar/regler som styrt socialtjänsten men i
takt med att offentlig verksamhet förväntas ta ett allt större ansvar för skyddsinsatser så har
förutsättningarna för kvinnojourerna i landet förändrats.
Genom lagändringar har jourerna fått en mer reglerad form att verka inom. Det skyddade
boendet, som frivillighetsorganisationerna erbjuder, ses idag som en formell socialtjänstinsats
som står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Socialnämnderna i kommunerna har det yttersta ansvaret för att personer som utsätts för brott
får det stöd och den hjälp de behöver. Socialtjänsten kan dock lämna över genomförandet av
insatser till en enskild aktör, t ex en kvinnojour, och ansvarar för att den verksamheten
uppfyller kraven på god kvalitet. Det betyder sammanfattningsvis att kvinnojourernas insatser
ska utföras som ett socialtjänsteuppdrag i varje enskilt fall, bl a genom dokumentation.
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Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av, utöver ordföranden, 11 ledamöter fram till och med
sommaren och därefter 10 ledamöter. Styrelsen har ytterst varit ansvarig för att jouren levt upp
till kvalitetskraven.
Styrelsen har, utöver årsmöte och konstituerande möte, under året haft 9 protokollförda
sammanträden.
Följande ledamöter har ingått i styrelsen:
Gunilla Lange
ordförande, verksamhetsansvarig
Mia Brunell
v ordförande, jourverksamhet
Annette Sarasdotter
sekreterare, personal
Birgit Olsson
kassör
Margareth Lundgren
kvalitet
Eila Clarstedt
“
Inger Winter
barnverksamhet
Mahabad Minozada
“
avgick augusti 2013
Leif Thorstensson
medlemsrekrytering, media
Kicki Österman-Roos
sponsring
Rachael Berglund
“
Amanda Ekström
Tjejjouren Meja
Birgitta Biderman och Kerstin Jansson har varit föreningens revisorer.
Styrelseledamöter har deltagit i konferens om hot- och riskbedömning för partnervåld samt
utbildning i Lex Sarah.

Personal




1 personal, 50%, stödsamtal, rådgivning, kontaktperson
1 personal, 50%, administration/IT
1 personal, 100% barn- och informationsverksamhet, externa kontakter

Protokollförda personalmöten har genomförts var 14:e dag under ledning av styrelsens
personalansvarige.
Utbildning. I samband med ökade inslag av socialtjänstuppdrag har personalen genom
utbildning ökat sin kompetens i dokumentation/rutiner vid missförhållanden samt erhållit
handledning i verksamhetsplanering. Personal har också deltagit i konferens om hot- och
riskbedömning för partnervåld samt utbildning i Lex Sarah.
Personalen har deltagit i träffar för anställda på kvinnojourerna i länet.
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Statistik
Boende kvinnor
27 (38) Kvinnor har under året bott på MOA varav
3 (9)
från annan kommun.
0 (2)
Kvinnor som varit utsatta för hedersrelaterat våld
42 (27) Kvinnor har nekats boende på grund av platsbrist varav
30 (17) från annan kommun
Boende barn
30 (39) Barn har under året bott på MOA varav
4 (12) från annan kommun. Av dessa var
12 (21) skolbarn och
18 (18) förskolebarn
Boendenätter kvinnor
1458
varav 88 annan kommun
Boendenätter barn
1512
varav 16 annan kommun
Stödsamtal
Kvinnor
315 (375) Samtal vid besök
11 (2)
Samtal vid besök hedersrelaterat
95 (199) Samtal med boende
0 (2)
Samtal med boende hedersrelaterat
Samarbetssamtal med socialtjänsten (personal)
48 Samtal tillsammans med berörd kvinna
Inkommande telefonsamtal
644
uppdelat på följande kategorier
254
kvinnor som söker information
5
ang hedersrelaterat våld
33
anhöriga
12
polisen
142
socialförvaltningen
20
sjukvården
70
internt- medl/styrelse/jourkvinnor/barnjour
10
annan jour
55
annan kommun
14
media
12
övrigt
Antal medlemmar per 31/12 2013
95
kvinnor
21
män
116
Totalt

--------------------------------------*Siffrorna inom parentes avser år 2012
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KVINNOJOUREN MOAS GRUNDLÄGGANDE VISION
-ETT JÄMSTÄLLT SAMHÄLLE FRITT FRÅN VÅLDInre verksamhet
Mål – Erbjuda tillfälligt skyddat boende för kvinnor och deras barn samt att
medvetandegöra kvinnorna om deras rättigheter och möjligheter
Den inre verksamheten består av:
- Skyddat boende
- Stödjande samtal till kvinnor
- Barnverksamhet
- Jourverksamhet
- Stödjande samtal till tjejer och unga kvinnor
Skyddat boende
Under 2013 har antalet kvinnor med behov av skyddat boende varit stort och jouren har haft
full beläggning hela året. Antal kvinnor som nekats boende på grund av platsbrist har varit
större än antalet kvinnor som tagits emot, se statistik punkt 1. Samma situation uppstår år efter
år och skälet är att jouren har för få rum. Med tanke på att inget talar för att våldet upphör, inte
ens under hand minskar, har vi på allvar tagit upp och diskuterat andra och större lokaler om
jouren, och också kommunen, ska kunna svara upp mot det faktiska behov som finns. Detta har
framförts till ansvariga i kommunen som svarat att man tar frågan på största allvar.
Bostadssituationen inom kommunen har förvärrats betydligt, det finns inte tillräckligt med
hyreslägenheter. Det har medfört att de kvinnor som tagit beslutet att gå vidare i livet på egen
hand ändå blir kvar på jouren. I stället för max 3 månaders vistelse kan det bli 7-8 månader, ja
tider upp till 1 år förekommer. Det akuta skyddet övergår då till ett mera regelrätt boende till
nackdel för kvinnor med verkligt akut skyddsbehov och som måste avvisas. Bristen på
hyresbostäder är ett stort problem och konsekvensen blir att målet, att erbjuda kvinnor och barn
skyddat boende, inte till fullo kan uppfyllas.
Kvinnojouren MOA har under året representerats i Rådet Trygga Eskilstuna, kommunens
nätverk för att skapa ett tryggt Eskilstuna. Aktörer från samhällets olika områden, t ex polisen,
föreningar, fastighetsägare, brottsofferjour, restaurangägare, skolan, politiker m fl, arbetar för
en gemensam strategi.
Inom ramen för Trygga Eskilstuna finns ett särskilt nätverk för kommunens privata
fastighetsägare. MOA begärde och fick möjlighet att närvara vid nätverkets höstmöte för att
informera om den besvärliga situationen som jouren befinner sig i. Frågan som ställdes var hur
fastighetsägarna kan bidra för att underlätta för kvinnorna att få en bostad. Samtliga närvarande
fastighetsägare kräver, trots kommunal hyresgaranti, borgenär för att personer utan inkomst ska
kunna få en lägenhet. Utöver kommunen/KommunfastighetsAB, var det endast en
fastighetsägare som var beredd att bidra genom att tumma på det kravet. Ett mycket nedslående
besked.
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Stödjande samtal
Under det gångna året har ett stort antal stödsamtal genomförts varav de flesta vid besök.
Ett mindre antal stödsamtal än förra året har genomförts för boende kvinnor på jouren., en
sannolik effekt av de långa boendetiderna för flera av kvinnorna.
Inom ramen för vistelsen på jouren har kvinnorna fått information om de lagar och regler som
finns i samhället och som berört kvinnornas situation och möjlighet till förändring. Det har
handlat om allt från försörjningsfrågor till utbildningsmöjligheter och däremellan de
möjligheter som finns för att ge barnen det bästa stöd. Kvinnorna har också fått stöd i samband
med besök hos olika myndigheter samt vid rättgångar.

Barnverksamhet
Barnverksamheten ska bedrivas så att alla barn som kommer till jouren ska känna sig väl
mottagna och ägnas särskild uppmärksamhet
Barnverksamheten har strävat efter att tydliggöra barnens situation under vistelsen på
kvinnojouren samt alltid sett till att barnperspektivet funnits med i alla beslut.
De barn som kommit för skyddat boende tillsammans med sin mamma har varit mellan 0 – 18
år. Barnverksamheten har erbjudit barnen olika aktiviteter, ”roligheter”, som gjort tiden på
jouren så trevlig och normal som möjligt.
Barnverksamheten har inriktat sig på att ge stöd och tid för att skapa lugn och ro kring barnen.
Att bli sedd och lyssnad på är viktiga delar i barnens behov för att orka bearbeta sina
upplevelser.
Barnens mammor har erbjudits stöd i föräldrarollen för att i sin tur kunnat och orkat ge sina
barn bästa möjliga stöd. Om önskemål och behov funnits så har barnen lotsats till kommunens
och landstingets verksamheter, t ex ”Se oss”, en kommunal verksamhet för barn som upplevt
våld i hemmet.
Barnverksamheten har under året rekryterat och utbildat tre barnjourare som vid behov kommit
till jouren för att träffa och vara med barnen och också följt med barnen på olika aktiviteter på
kvällar och helger.
I vår kvalitetssäkring av barnperspektivet har vår personal deltagit i seminarier och fortbildning
inom olika aktuella områden kopplat till barnverksamheten.

Jourverksamhet
Jourverksamheten är till för att boendet ska finnas tillgängligt och att kvinnorna som bor på
MOA ska ha möjlighet att få stöd även efter personalens arbetstid.
Jourgruppen har under året bestått av ca 8 kvinnor som arbetar helt ideellt. Jourkvinnorna har
arbetat två och två en vecka i taget fördelat över året. Jourkvinnorna finns tillgängliga för
gäster, socialjouren, polisen och akutvårdsmottagning eller kvinnofridslinjen vardagar 17.00 –
22.00 och helger 10.00 – 22.00.
Jourkvinnorna har träffats en gång i månaden för att stödja varandra och diskutera aktuella
frågor. Därutöver har jourkvinnorna t.ex. ordnat aktiviteter för kvinnor och barn, och träffat
personal från socialjouren.
Belastningen på jourkvinnorna har tidvis varit hög, därför har 5 nya jourkvinnor rekryterats och
utbildats.
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Utåtriktad verksamhet
Mål – Alla i Eskilstuna kommun ska känna till kvinnojouren MOA och tjejjouren Meja
samt veta vad de står för
Den utåtriktade verksamheten består av:
- Opinionsbildning och kunskapsspridning
- Samverkan
- Medlemsrekrytering

Opinionsbildning och kunskapsspridning
Då det finns stor okunskap hos allmänheten om vilka stödjande insatser som finns har det varit
viktigt att informera om kvinnojourens existens och om vårt uppdrag. Jourens insatser vad
gäller spridning av information och kunskap om frågor runt våld i nära relation har genomförts
på olika sätt.
Medlemmarna har fått medlemsbrev under året med information om viktiga händelser inom
verksamhetens områden varvat med kunskapsinslag såsom statistik och annan aktuell fakta.
Att besöka skolor, arbetsplatser och olika organisationer har varit en viktig del i
informationsarbetet. Under 2013 har 28 sådana besök genomförts i skolor, inom barnomsorg
och landstingsverksamhet.
Offentligt har representanter för MOA deltagit i olika sammanhang, t ex kommuninriktade och
andra myndighetsnätverk, där representation från t ex polis, Länsstyrelse, Landsting, företag
etc funnits med. Vi har hävdat att endast genom trägen upprepning om våldets existens, samt
kravformuleringar betr åtgärder som motverkar våldet, kan vi nå en attitydförändring i
samhället. Synen på kvinnor och barn som utsätts för våld, hot och kränkningar måste
förändras med målet att alla människors rätt och lika möjligheter till ett liv utan våld och hot.
Under året har representanter för MOA
- deltagit i Eskilstuna kommuns process vad gäller revidering av ”Eskilstuna - en fristad för
kvinnor”, ett handlingsprogram som beskriver kommunens arbete i jämställdhets- och
kvinnofridsfrågor. Vi blev inbjudna till ett brainstorming-möte där vi lämnade flera viktiga
synpunkter. Framförallt påpekade vi att det inte räcker med ett konstaterande att våldet
existerar och lägga stora resurser på att ta hand om våldets konsekvenser. Därutöver måste
tydliga åtgärdsbeskrivningar tas fram och strategier presenteras över hur kommunen ska arbeta
och vilka insatser som ska sättas in för att förhindra att våldet överhuvudtaget uppstår.
- arrangerat event i samband med 25 nov 2013, Internationella dagen mot våld mot kvinnor.
Tillsammans med Eskilstunas lokala FN-förening genomförde MOA en manifestation mot
våldet. I ABFs lokaler fanns aktiviteter som filmvisning, tipspromenad, utställning mm för
allmänheten. Det var många som hittade dit och filmsalen var fullsatt.
Inför kvällens aktiviteter genomförde några styrelseledamöter informationsinsatser på torget
via högtalaranläggning.
- deltagit i båtresan med Eskilstunabåten. Under april månad var jouren representerad på
båtresan som samlade flera hundra av Eskilstunas företagare. Målet var att
informera om jouren och jourens arbete samt rekrytera medlemmar.

Studiebesök
Under året har MOA haft studiebesök från 2 andra kvinnojourer. Studiebesöken från skolor,
olika organisationer och arbetsplatser har varit 9 till antalet.
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Media
Under året har jouren funnits med vid ett flertal tillfällen i lokaltidningarna, bl a med artiklar
som uppmärksammat den aktuella bostadssituationen i kommunen. Även artiklar som påmint
om våldets existens har publicerats tillika ett antal artiklar om olika aktörer som samlat in
pengar till jouren. Sörmlandsradion har vid flera tillfällen intervjuat berörd personal och
ordföranden. TV4 Sörmland uppmärksammade också bostadssituationen och sände intervjuer
med ordföranden vid ett par tillfällen.
Hemsidan
Under året har jouren fått en ny hemsida, byggd utifrån den centrala grundidén hos Sveriges
Kvinno- och tjejjourers Riksförbund (SKR) där jouren är medlem. Hemsidan har fått ett
proffsigt utseende och innehållet har utökats med mer information och fakta.
Under 2013 har 3080 unika besökare gjort 5964 besök. Flest besök gjordes på dagtid mellan kl
10-16 och kvällstid mellan kl 20-22. Måndag, tisdag och torsdag var besöken som intensivast.
Samverkan
Samverkan med andra organisationer och myndigheter har ingått i det dagliga arbete. Det har
varit värdefullt att ta tillvara den kunskap och kompetens som finns inom olika organisationer.
Viktiga samverkanspartner har varit Brottsförebyggande Rådet (BRÅ), Trygga Eskilstuna samt
STOPP och Se-Oss som är en stödjande verksamhet inom Eskilstuna kommun.
Årets seminarium som arrangeras av Modiga vuxna (Trasdockans dag) genomfördes i oktober.
Seminariet handlade om sexuella övergrepp mot barn. MOA var medarrangör tillsammans med
Att Trygga Sexuellt Utnyttjade Barn (ATSU) och Rädda Barnens lokalförening i Eskisltuna.
Ett samarbete med idrottsföreningen Eskilstuna GUIF har startats under året. MOA är en av 4
organisationer som GUIF valt att stödja.
Medlemsrekrytering
Av MOAs medlemmar har ett trettio-tal varit aktiva i styrelse, jourgrupp och tjejjour. Övriga
har genom sitt medlemskap varit stödmedlemmar.
Medlemsgruppen kan vara många gånger större än den är idag och målet, under devisen ”Ingen
kan göra allt men alla kan göra något”, har varit att under året rekrytera många nya
medlemmar.
Eskilstunabåten. Under april månad var jouren representerad på båtresan som samlade flera
hundra av Eskilstunas företagare. Målet var bl a att rekrytera ett stort antal medlemmar, både
enskilda och företag. Många kontakter togs och efterbearbetningen är omfattande och pågår
alltjämt.
Tjejjouren Meja
Under året har Tjejejjouren Meja vuxit. Vi har rekryterat 12 nya Mejor och tillsammans är vi
idag 18 engagerade volontärer som alla har genomgått grundutbildning via SKR. Nytt i Mejas
verksamhet är Systerskap. En ambition har länge vart att erbjuda stödkontakt till tjejer som har
en önskan eller ett behov av någon att vända sig till, prata med eller bara hitta på roliga saker
tillsammans med. Stort fokus har legat på att starta denna del av verksamheten som idag löper
sida vid sida med den ordinarie chatt verksamheten. Chattarna har till största del handlat om
psykisk ohälsa, relationer samt övergrepp. Chatten var extraöppen över jul och vi på Meja
upplevde ett enormt tryck på chattarna. Meja har även gjort en satsning på att synas och höras
för att sprida våra budskap i olika sammanhang och forum. Vi har ökat vårat engagemang på
sociala medier och syns idag mer aktivt på facebook. Vi har sommarpratat i radion, varit
synliga med insändare och reportage i tidningarna samt anordnat manifestation och
namninsamling för krav på samtycke. Vi samverkar med skolorna samt socialtjänsten för att nå
vår målgrupp och sprida information om att vi finns och vad vi står för. Vi deltog på tjejmässan
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och har lämnat material till att alla skolor runt om i Eskilstuna med aktuella kontaktuppgifter.
Internationella kvinnodagen uppmärksammade vi tillsammans med Etown grrrl gang som
anordnade workshop om mansnormer, sexuellt våld och våld samt feministiskt självförsvar.

Finansiering
Mål – Öka medlemsantalet bestående av enskilda personer och företag samt öka antalet
bidragsgivare och sponsorer
- Avtal
- Bidrag
- Medlemsavgifter
- Sponsring
Kvinnojouren MOA har haft ett treårsavtal med Eskilstuna kommun som reglerat det årliga
verksamhetsbidrag som jouren erhåller. För år 2013 uppgick det totala bidraget till kr
736 000kr. Avtalstiden gick ut vid årsskiftet 2013/14 och förhandlingar om ett nytt avtal pågår.
Med Kungsörs kommun har jouren ett löpande avtal som genererat kr 40 000.

Bidrag
Jourens utgifter är varje år större än inkomsterna, för år 2013 uppgick kostnaderna till kr
1.150.000.-. Styrelsen tvingas därför söka bidrag från annat håll för att få verksamheten att
ekonomiskt gå ihop. En stor hjälp har varit de gåvor som vi fått under året från föreningar och
enskilda personer. De inte bara räddat jourens ekonomi utan har också möjliggjort en guldkant
för kvinnor och barn i form av lite extra till storhelger, några inslag av bio- och ParkenZoobesök och lite mys för barnen under veckoslutet.
Intäkterna för boende kvinnor/barn från andra kommuner inbringade kr 61.400.-

Medlemsavgifter
De samlade medlemsavgifterna för 2013genererade kr 24.000.
Medlemsavgiften 2013 har varit 200 kr.

Sponsring
Ett annat avgörande inslag, som räddat ekonomin, har varit sponsring från företag. För andra
året i rad har styrelsen letat sponsorer, främst genom kontakter med företag, för att diskutera
fram sponsring till jouren, t ex rabatter, presentkort, gåvor.
Ett exempel har varit samarbetet med Elite stadshotell i Eskilstuna som under året valde att
stödja kvinnojouren MOA som lokal välgörenhetsorganisation. Vi fick uppmärksamhet i
samband med Å-Loppet och företaget hade också en Like-kampanj på Facebook som gav både
pengar och uppmärksamhet.
2 företag med företagsavtal sponsrade med kr 1.500 var under året.
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Övrigt
Länsföreningen
Kvinnojouren MOA med Tjejjouren Meja har varit medlem under året i Länsföreningen för
kvinnojourer i Sörmland. Föreningens huvudsyfte har varit att genomföra kurser/seminarier
för jourerna i länet, samt erbjuda utbildningar till särskilt utvalda grupper i samhället. MOA har
varit representerad med två ledamöter i föreningens styrelse.

Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR)
Kvinnojouren MOA med Tjejjouren Meja har under året varit medlem i SKR och har haft en
representant i förbundets styrelse. SKR är kvinnojourernas riksförbund med ungefär 140 jourer
anslutna. SKR biträder jourerna med information om nyheter mm samt utför ett starkt
opinionsarbete , bl a mot regering och riksdag. SKR har under året erbjudit medlemsjourerna
flera utbildningar där vi också fått möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra kvinnojourer från
hela landet betr arbete och idéer.

Avslutning
Kvinnojouren MOAs viktigaste uppgift har även det gångna året varit att, som ett
komplement/alternativ till kommunens verksamhet, ge kvinnor och barn skyddat boende men
också stöd och hjälp för att kunna förändra sin livssituation.
Viktiga har också varit de möten som uppstått planerat och/ eller spontant med enskilda och
grupper av personer De har gett oss möjlighet att sprida kunskap samt påverka attityder och
värderingar om våld i nära relation. Ett resultat av vår utåtriktade verksamhet har varit att flera
kvinnor fått kunskap om att jouren finns och har därför kunnat ta kontakt med oss genom besök
eller per telefon.
Ett stort tack till föreningar, företag och enskilda personer som under året på ett mycket
generöst sätt har bidragit med gåvor till vår verksamhet. Tack också för support från
Vänsterpartiet för ökat verksamhetsbidrag.
Avslutningsvis vill styrelsen tacka kvinnojouren MOAs personal för en värdefull arbetsinsats
som präglats av kunskap och stort engagemang. Ett varmt och stort tack till kvinnorna i
jourgruppen samt till barnjourarna för uppskattade insatser och ett lika stort och varmt tack till
Tjejjouren Meja som med sina tjejjourare genomfört en beundransvärd utveckling av tjejjouren
både kvalitativt och kvantitativt.
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