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Ängelholm 140202

Förslag till verksamhetsplanering för verksamhetsåret 2014

Vision:

Ett jämställt samhälle – fritt från våld

Syfte

Kvinnojouren i Ängelholm är en ideell förening, som är partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningen skall arbeta för att stödja och hjälpa misshandlade, våldtagna eller på annat sätt 
hotade/kränkta kvinnor. Vårt huvudsyfte är att visa vägen ut ur en mycket svår livssituation. 
Hos oss skall kvinnorna känna att de får den hjälp de behöver i sin unika situation. Vårt syfte 
är att barnen skall få en vuxenkontakt som hjälper dem att prata om den svåra situation som 
de befinner sig i och utrymme att prata kring vilka tankar de har inför framtiden. Det är viktigt  
för oss att både kvinnan och hennes ev. barn skall känna tilltro och hopp om en bättre framtid. 

För att nå sitt syfte skall föreningen arbeta:

Individinriktat genom att:

• upprätthålla telefonjour för stöd och rådgivning till behövande personer 

• guida de hjälpsökande att hitta rätt bland samhällets hjälpinstanser 

• finnas till hands som medmänniskor, om kvinnan så önskar, vid polisförhör och rättegång.

• hålla kontakten och samverka med ansvarig kommun så att planering som gynnar kvinnan 
och hennes ev. barn skall finnas för framtiden. 

• Ordna tillflyktsplats i svåra situationer.

• Finnas som stöd även när kvinnan och hennes barn lämnat vårt boende

* Ha personal som kan möta barnen, finnas som stöd i deras kontakt med myndigheter, vara 
ett stöd i barnens svåra situation och verka för att barnen skall ha en bra vardagstillvaro.

Utåtriktat genom att:



• påvisa det våld som existerar. Skapa debatt om bakgrund till kvinnoförtryck.

• förmedla av vår kunskap av kvinnornas situation och hur samhället kan vara till stöd. 

• påtala de rättsregler som finns och hur de tolkas.

Vi skall även vara handledare för kommuner som behöver hjälp i sitt möte med kvinnor och 
barn i deras svåra situation.

Vi tror på samverkan och samarbete mellan andra kvinnojourer, närliggande kommuner och 
andra myndigheter som kan vara till god hjälp för målgruppen. När vi är fler kan vi lättare 
hjälpa  då  vi  kan  utnyttja  varandras  kompetens  och  tillgänglighet.  Vi  kan  även  utbyta 
erfarenheter med andra som på olika sätt arbetar för att hjälpa kvinnor och barn i en svår 
situation. Under 2013 planerar vi ingå i fem nätverk. Ett av dessa fyra närverk är: Nordvästra 
Skånes  samverkansgrupp.  Nätverket  träffas  4  ggr  per  år  och  består  av  socialtjänsten, 
psykiatrin,  mansjour,  familjerätt,  kvinnojouren,  brottsofferjouren  m  fl.  Syftet  är  att  hitta 
former för hur alla tillsammans kan samverka för kvinnofrid/mansfrid i Nv-Skåne. Nätverket 
består  av  ca  10  kommuner  vilka  är  följande:  Helsingborg,  Ängelholm,  Båstad,  Klippan, 
Åstorp, Bjuv, Svalöv, Höganäs, Landskrona och Örkelljunga. 

Det  andra nätverket är ett samarbete med kvinnojourerna i Skåne: Samverkansgruppen för 
Skånes Kvinnojourer. Här ingår 12 kvinnojourer i Skåne som arbetar tillsammans för att ta 
fram utbildningsprogram som skall vara till hjälp och kunskapsutvecklande för de aktiva inom 
kvinnojouren. Vi på Kvinnojouren i Ängelholm är sammankallande i detta närverk. Nätverket 
träffas vid sex tillfällen per år. Målet med detta närverk är erfarenhetsbyte och möjlighet att 
tillsammans anordna utbildningsdagar. 

Det  tredje  nätverket är det vi har med våra tre samverkanskommuner Ängelholm, Båstad 
kommun och Örkelljunga kommun. Det är dessa tre kommuner som vi har samarbetsavtal 
med. Det är således ett närverk där samverkan står i centrum. Vi träffas ungefär en gång i 
månaden. 

Den fjärde gruppen är Länsstyrelsen arbetsgrupp för hela Skåne. Här träffas representanter, 
från kommun, Länsstyrelse, polis, sjukvård, kriscentrum och representant för Skånes jourer. 
Denna arbetsgrupp planerar och genomför utbildningar i hela Skåne som handlar om våld i 
nära relationer. Denna grupp träffas ungefär sex gånger per år 

Den femte gruppen är folkhälsogruppen som har ersatt BRÅ-sammankomsterna. Denna grupp 
arbetar  för  att  ta  fram  förslag  på  hur  man  kan  få  ner  brottsligheten  i  kommunen. 
Socialtjänsten,  politiker,  polisen,  kvinnojouren,  brottsofferjouren,  grannsamverkan, 
nattvandrarna  är  några  som  medverkar  i  rådet.  Vår  styrelse  representerar  jouren  i  detta 
nätverk. Denna grupp planerar att träffas ca fyra gånger per år. 

Det är viktigt att informera, skapa debatt och diskussion kring våld redan hos skolungdomar, 
det vill vi fortsätta göra 2014. Att som jour vara med i det förebyggande arbetet känns viktigt 
för oss. Vi planerar således att vi skall vara ute på både föreningar och skolor för att informera 
om  vår  verksamhet  och  hålla  föredrag  kring  våld  i  nära  relationer.  På  internationella 
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kvinnodagen den 8:e mars kommer vi att finnas på Ica Maxi och dela ut gerbera, vilket vi nu 
gjort fyra år i rad. 

Utbildning

Av erfarenhet har det visat sig att personal som arbetar på Kvinnojouren behöver ha stora 
kunskaper inom många olika områden. Detta för att vi skall kunna hjälpa kvinnan och hennes 
ev. barn i deras svåra situation. Vi har under 2013 valt utbildningar som skall  stärka våra 
kunskaper  i  hur  vi  kan  utveckla  stödsamtal  med  målgruppen  samt  hur  vi  kan  arbeta 
förebyggande. På så vis fortsätter vi att öka personalens kompetens inom ett stort område som 
skall vara hjälpsökande kvinnor till gagn.   

Under 2014 planerar vi att utbilda oss i dokumentation, då vi planerar att teckna avtal med 
dokumentationsföretaget ISOX. Vi planerar också att gå på utbildningar där vi får lära oss att 
använda  detta  program på ett  säkert  och målmedvetet  sätt.  Vidare vill  vi  skaffa  oss  med 
kunskap kring hot och riskbedömningar. Kvinnojouren får alltmer ansvar för att vara drivande 
i denna fråga. 

Vi kommer fortsätta prioritera barn och unga när det gäller kunskapshämtning under 2014.   

Kvinnorna som söker hjälp eller har sökt hjälp

De senaste fyra åren har vårt arbete utgått från vad de hjälpsökande kvinnorna önskar och 
behöver.  För att  minska risken att  kvinnan som bor hos  oss flyttar  tillbaka till  den svåra 
situation hon lämnat skall vi börja planeringen för henne i ett tidigt stadium. Det är mycket 
viktigt  att  kombinera  stödsamtal  och  motivationssamtal  redan  på  ett  tidigt  stadium.  Av 
erfarenhet har vi sett att kvinnor som inte vet hur det ”kommer att bli” med både sig själv och  
sitt ev. barn blir mer stressade. När kvinnorna levt i ovisshet om framtiden och upplevt stress  
kring detta har vi kunnat se att det ökar risken att kvinnorna går tillbaka till den svåra situation 
de egentligen vill lämna. Vi har då även inkluderat den ansvariga kommunen tidigt och bokat 
ett möte där kvinnan kan diskutera sina möjligheter. Därigenom möter vi denna problematik 
på bästa sätt. Denna framgångsfaktor att tidigt göra upp en plan kommer alltså att vara en del i  
vårt arbete även under 2014.

Vi kommer att fortsätta vara en trygg bas för utflyttade personer och deras ev. barn under 
2014. Vi ser att vi fyller två viktiga funktioner i detta arbete. Ett av dem är att vår erfarenhet 
gör det möjligt för oss att hjälpa dem i de frågor som de möter under vägen mot ett liv fritt 
från våld. En annan viktig roll för oss är att agera som medmänniskor. Några som ingår i 
personens närverk och som vederbörande kan vända sig till vid olika tillfällen i liver om så 
bara för att prata. Alla de utflyttade personerna och deras ev. barn är välkomna till våra öppna 
verksamheter. 

Under 2014 vill vi utöka vårt skydd på så vis att vi även ska kunna erbjuda skyddat boende till  
män  som  behöver  komma  undan  våld.  Vi  har  under  det  senaste  året  fått  närmare  10 
förfrågningar kring sådan placering. Då vi har gedigna kunskaper kring våldets mekanismer 
samt vägen ifrån våldet ser vi fram emot att även kunna hjälpa män. 



När  det  gäller  barnen  har  vi  under  året  sett  behovet  av  egentid  för  boendeförälder  och 
barn/ungdom. Vi planerar då under 2014 hyra ännu en kontorslokal där det ska vara möjligt 
att  lämna  barn  och  unga  under  två  timmar  varje  dag.  På  så  vis  kan  boendeföräldern 
koncentrera sig på planering framåt med sin kontaktperson eller bara vara för sig själv en 
stund. Samtidigt för barnet/ungdomen ett par timmar själv med barnansvarig och kan då på 
sitt sätt också få andrum eller tid att samtala på tu man hand med en klok vuxen.  

För barnen finns  vi  också  som en trygg bas  för  både  inneboende och utflyttade:  barn är 
välkomna att delta i våra dagliga aktiviteter. Vi kommer att 2014 utgå från barnens ålder när 
vi  planerar  för  en  aktivitet.  Detta  kan  vara  ett  besök  på  hembygdsparken,  simhallen, 
biblioteket bio eller bowlinghallen. 

Skyddsbostäder

För  att  våra  skyddsbostäder  skall  hålla  sig  fräscha  och  fina  kommer  vi  att  fortsätta  att 
inventera och besiktiga dessa lägenheter minst fyra gånger under 2014. Vi kommer även att 
storstäda  dessa  lägenheter  två  gånger  under  2014  utöver  den  utflyttningsstädning  som 
kvinnorna  gör  innan  de  lämnar  skyddslägenheten.  Vi  planerar  att  se  över  och  byta  ut 
inventarier i de lägenheter som är i behov av detta. 

Då vi fått neka 114 kvinnor plats i våra skyddade boenden, på grund av full beläggning, så 
under 2014 planerar vi att utöka våra platser med ännu ett skyddat boende. På så vis kommer 
vi att kunna erbjuda 10 personer plats i våra skyddade boenden tillsamman med barn och/eller 
husdjur. 

Dagliga aktiviteter

Vi  kommer  att  under  2014  fortsätta  med  frukostcafé  på  tisdagförmidagarna  samt 
eftermiddagscafé  på  torsdagarna.  Våra  dagliga  aktiviteter  är  mycket  uppskattade  av  både 
inneboende och utflyttade kvinnor. Att på ett avslappnat och bra sätt kan de träffas, fika och 
umgås. Barnen får också en unik stund att se sin mamma sitta och prata med andra vuxna  
medan de kan leka och fika tillsammans med andra barn.  Vi kommer även under 2014 jobba 
för att kunna ha kvällsöppet tisdagar, onsdagar och torsdagar. Under dessa kvällar planeras 
olika aktiviteter både tema kväller, utflykter eller samtal med kvinna eller barn. Planering görs  
varje  vecka och sätts upp på tavlan där alla kvinnor kan se vad som händer den aktuella 
veckan.  

Julfest

Vi planerar att ha en julfest liknande den vi haft under de senaste åren även under 2014. Då vi  
kommer  att  bjuda  in  inneboende  och  utflyttade  kvinnor  och  barn,  personal,  styrelse  och 
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ideella för att fira jul tillsammans. En jultomte förväntas också anlända med julklappar till 
barnen. 

Ideella 

Vi har till  vår stora glädje nu 2014 drygt tio ideella  kollegor.  Under 2014 kommer vi att 
fortsätta inkludera dessa ännu mer i vår verksamhet. Vi planerar att ha möten tillsammans var 
sjätte vecka. Under dessa möten går vi igenom aktuella ämnen. Vi planerar då också för de 
personer som bor hos oss på jouren, hur kan ideella vara till hjälp för dessa? Och så vidare. En 
del  i  våra möten handlar  om att  planera  och boka för  telefonjouren.  Vi  kommer att  vara 
tillgängliga per telefon alla helger och röda dagar mellan 9-16 under 2014.

Hemsida

Vi har gjort  en del  förändringar  och lagt  till  viktig information på vår  hemsida under de 
senaste  åren.  Vår planering är att  arbeta vidare med denna då detta är  en viktig plats för 
kontakt  och  informationssökning.  Vår  hemsida  kommer  även  i  fortsättningen  vara 
www.kvinnojouren-engelholm.se

Ungdomsjour

Under 2014 planerar vi att starta en ungdomsjour i jourens regi. Det handlar då om att det ska 
finnas en kanal in till oss för ungdomar mellan 16-25 år som behöver stöd och hjälp när de 
befinner sig i en livssituation där våld förekommer. Vi planerar alltså att anställa en person 
som ska starta denna ungdomsjour och under året komma igång för att kunna finnas där för de 
unga. Tanken är att denna ungdomsjour ska finnas på hemsidan under året och på så vis enkelt 
gå att hitta för de unga.   

Telefontider

På Kvinnojouren har vi ordinarie telefontid alla vardagar mellan 9 -12 och 13-16 vilket vi 
kommer att fortsätta med under 2014.

Personal

För närvarande har kvinnojouren personal enl. följande:

� 90%, v.chef.

� 50%, kontakperson

� 75%, kontaktperson

� 100%, kontaktperson

� 50%, boendesamordnare

� 25%, boendesamordnare



� 75% barnansvarig

Under 2014 planerar vi att prova en utökning för några av tjänsterna. Det ökade trycket på vår 
verksamhet har gjort att vi insett att vi måste finnas på plats i högre omfattning. Vi kommer 
2014 utöka med ungdomsjoursansvarig och en ny kontaktperson (man) samt två timanställda 
där en framförallt går in vid behov av kontaktperson och den andre går in vid behov som 
barnansvarig. 

Kontaktmannaskap

Efter utvärderingar både från kvinnor som bott hos oss och personalens egna erfarenheter har 
vi kunnat se positiva resultat av den nya struktur vi införde 2012, kontaktmannaskap. Att en 
kontaktperson håller i alla planering för den boende och med samarbete med barnansvarig 
även vara med i planeringen för barnen, har varit mycket lyckat. Under 2014 kommer vi att 
fortsätta arbeta på detta sätt. 

Kontorslokal 

Verksamheten har vuxit mycket under 2013, och trots att vi flyttat till ny lokal räcker den inte  
riktigt  till.  Vi  har  insett  att  barnverksamheten  behöver  större  utrymme,  samt  att 
ungdomsjouren inte har plats i våra befintliga lokaler. Därför kommer vi att arbeta för att hyra 
ännu en kontorslokal i nära anslutning till den befintliga under 2014.  

Samarbetsavtal

Samarbetsavtal  är  skrivet  med  Båstad,  Örkelljunga  och  Ängelholms  kommuner.  Dessa 
samarbetsavtal  utvärderas en gång varje år.  Denna utvärdering gör det  möjligt  för oss att 
kunna ändra i våra avtal till det bättre för målgruppen. Vi har även fyra möten per år med 
dessa kommuner för att följa upp vårt samarbete. Det planerar vi att fortsätta med under 2014.

Handledning

Personal har haft möjlighet till grupphandledning en gång i månaden. Vidare erbjuds enskild 
handledning vid behov av vår duktiga externa handledare Agneta Sandberg. Detta kommer vi 
att fortsätta erbjuda under 2014. Handledning för verksamhetschefen, även denna av en extern 
handledare, planeras vara mellan 6-8 tillfällen under 2014.

Byte av namn

Då vi planerar att även kunna ta emot män som är drabbade under 2014 måste vi byta namn. 
Vi planerar att göra detta under 2014. För att kunna göra ett namnbyte måste en stadgeändring 
göras. Vi planerar att arbeta för detta och då lägga ut det nya stadgeförslaget på hemsidan 
innan årsmötet. På så vis blir det möjligt att fastställa både namnbyte och stadgeändringar vid 
årsmötet. Vår logotype måste också ändras i och med detta. 
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Avslutningsvis

Under 2013 har vi haft 29 kvinnor och 33 barn boende hos oss på Kvinnojouren i Ängelholm 
det har inneburit att vi haft en beläggning på 98 % i snitt. Det har periodvis varit kvinnor på  
kö och vi har tyvärr varit tvungna att neka 114 kvinnor på grund av platsbrist. I perioder har 
arbetsbelastningen självklart varit tung. Men personal och ideella har kunnat samarbeta och 
göra ett fantastiskt jobb för dessa kvinnor.  Kvinnojouren har även fått ett större uppdrag då 
jouren  även har  haft  kontakt  med drygt  40  utflyttade  kvinnor  och deras  barn.  För  dessa 
kvinnor har Kvinnojouren varit en trygg bas att återvända till när de behövt stöd och hjälp. Att 
behöva lämna allt man har och starta upp ett helt nytt liv är onekligen ett stort och svårt steg 
att ta. Att förutom detta också bosätta sig i en ny kommun där man skall knyta nya kontakter 
och skapa en helt ny tillvaro är ännu svårare. Det har då varit ovärderligt att kunna känna att 
vi på Kvinnojouren finns som stöd när än kvinnan och hennes barn behöver oss. Detta sätt 
arbeta kräver flexibilitet, lyhördhet och tålamod från oss som arbetar på Kvinnojouren. Vi 
tycker att dessa insatser är så betydande och viktiga att vi planerar att fortsätta arbeta på detta 
sätt. 

Vi planerar att fortsätta även under 2014 att vara behjälpliga i utredningar som handlar om 
”barn i fara”. Således görs bedömningen, på samma sätt som vi gjort de senaste åren i varje  
enskilt ärande om jouren skall göra en egen anmälan eller vara behjälplig under utredningen i 
redan gjord anmälan. 

Vi  har  under  senaste  åren  tänkt  och  arbetat  utifrån  en  helhet.  Att  vara  en  del  i  det 
förebyggande arbetet i samhället har varit en självklarhet. Vidare att finnas till i det akuta när  
tillvaron bryter ihop har varit vår styrka och där har vi vår kompetens, flexibilitet och omsorg 
som framgångsfaktorer. Att slutligen vara med även i tiden efteråt känns som en naturlig del 
för oss. För att lyckas med alla dessa tre delar behöver vi samverka med många myndigheter. 
Detta har vi gjort och när vi träder in i 2014 kan vi med glädje säga att vi har knutit närmare  
tio myndigheter till oss.   Att utgå från den vuxne och barnens behov är ledstjärnan i vårt 
arbete. Vår ambition är att utveckla våra insatser utifrån det behov som finns hos målgruppen. 
Vi samarbetar med alla de myndigheter som är relevanta för just den person som vi hjälper. 
Ett  spännande och viktigt  sätt  att arbeta. Den hjälpbehövande i  centrum för våra insatser. 
Kunnig och professionell personal gör det möjligt att arbeta och kunna ge denna hjälp. Våra 
duktiga ideella gör det möjligt att vara mer tillgängliga och i större utsträckning finnas med 
som stöd utanför Kvinnojouren. Vi är således säkra på att 2014 kommer att bli ett spännande 
år.

Lena Persson 

Verksamhetschef 


