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Inledning

Kvinnojouren i Ängelholm bytte i början av 2014 namn till Skyddsjouren i Ängelholm. Vi har 
fortsatt att arbeta för att hjälpa kvinnor och deras barn från ett liv där våld förekommer. 
Skillnaden som följde med namnbytet var att vi då även öppnade våra dörrar till för drabbade 
män. Under åren som gått har vi arbetat med flera hundra vuxna och minst lika många barn. 
Många av dem som flyttat ut från vår jour har fortsatt hålla kontakt med oss. Trycket på vårt 
skyddade boende har inte minskat under 2014 utan vi har dessvärre varit tvungna att hänvisa 
114 till andra resurser då vi haft fullt i våra lägenheter.  

Skånes kvinnojourer har goda kontakter genom bland annat Samverkansgruppen för Skånes 
jourer. Men inte sällan måste förföljda kvinnor flyttas långt från sin hemkommun för att inte 
riskera att bli upptäckta. Detta kräver att kommunerna solidariskt ställer upp och tar emot 
dessa förföljda vuxna och deras barn.

Arbetet med att på bästa sätt ta hand om barnen har fortsatt under 2014. Under 2014 har 45 
barn och unga bott i våra skyddade boenden. När ett barn flyttat in i vårt boende har det fått  
träffa  en  av  våra  barnansvariga  som  i  sin  tur  kunnat  följa  barnen  med  ledning  av  vår 
genomförandeplan. Barnansvarig har på så sätt kunnat agera utifrån barnens behov när det 
gäller vilken sysselsättning som skulle vara bra samt gett det stöd som behövs så att de kunnat 
få struktur och ordning i sin svåra livssituation. Våra barnansvariga har sett till att barnen fått  
den omsorg och det stöd som behövs. Under 2014 har våra barnansvariga mött 45 barn som 
bott hos oss under året. Genom vårt samarbete  har med skolorna i Ängelholm har samtliga 
barn i skolåldern kunnat börja skolan redan under sin första vecka i våra skyddsboenden. 

Skyddsjourens  ideella  verksamhet  har  fortsatt  vara  en  stabil  och  trygg  verksamhet  som 
omfattar tolv ideellt arbetande kvinnor. Dessa ideella kvinnor kan hjälpa oss i vårt dagliga 
arbete framförallt vid planerade aktiviteter på jouren. Vidare har våra ideella även varit ett 
stöd för oss under helger, då har de hand om telefonjouren mellan 9-16. 

Skyddsjouren  har  varit  ute  och  föreläst  vid  31  tillfällen  under  2014  och  presenterat 
verksamheten  för ett flertal myndigheter och föreningar, bland annat kommuner i framför allt 
Skåne, men även kommuner utanför Skåne. Andra som vi föreläst för är skolor, socialtjänst, 
polis, föreningar och församlingar. 

Det har  varit  ett  stort  intresse för vår  verksamhet  under året.  Förutom de kommuner och 
myndigheter  som ringt  och frågat  om vårt  arbete  och metod har  vi  haft  studiebesök från 
följande kommuner: Båstad, Malmö, Örkelljunga, Helsingborg samt även från Länsstyrelsen i 
Skåne. 

Skyddsjourens utåtriktade verksamhet

Öppet hus för alla grannar i huset: i oktober bjöd vi in samtliga grannar i huset där vårt 
kontor finns till ett Öppet Hus. Ett flertal grannar valde då att komma och få se våra fina 
lokaler.   

Verksamhetschefen  har  fortsatt  informerat  om  skyddad  identitet  hos  sjukvården,  skolor  i 
Skåne, föreningar, församlingar och kommuner i olika delar i Skåne, även under 2014. Vidare 
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har  verksamhetschefen  föreläst  om  våld  i  nära  relationer  och  jourens  arbete  för  skolor, 
vårdcentraler  och  föreningar  vid  21  tillfällen  under  2014.  Verksamhetschefen  har  föreläst 
kring vårt arbete på kvinnojouren i Ängelholm vid 31 tillfällen under 2014. Då har det handlat 
om vårdcentraler, skolor, polis och kommuner i olika delar av Sverige  

Personal har deltagit vid  Nätverkets för kvinnofrid i Nordvästra Skåne  möten. Detta har 
gjorts ca sex gånger under 2014.

Utbildningar
Personal och styrelse har deltagit i ett flertal utbildningar under året. Att förkovra sig i sitt  
arbete  och  få  nya  infallsvinklar  ser  vi  som  en  viktig  del  i  vårt  arbete.  
Följande utbildningar har vi tagit del av under 2014:

Socialnämndens och vårdgivarens ansvar i arbetet mot våld i nära relation
ATSU – ”är vi rustade att hjälpa sexuellt utsatta barn”Det svåra samtalet
Motiverande samtal vid våld i nära relation - MI
SKR,s medlemsutbildning - jourarbete
Hållbara investeringar att förebygga mäns våld mot kvinnor.
Hedersvåld, med fokus på oss som hjälpare
Migrationsrätt och ”kärleksinvandring”
Internutbildning - FREDA

Vuxna och som är i behov av skyddat boende
Jourens  skyddsboenden  har  haft  praktiskt  taget  100-procentig  beläggning  under  2014. 
Sammanlagt har 42 vuxna och 45 barn, samt tre hundar, har fått en fristad på Skyddsjouren. 
När vi tittar på antalet dygn som dessa vuxna och barn bott i våra skyddslägenheter får vi 
följande siffror: vuxna 2603, barn 1759 och djur i 252 dygn. 

De personer som bott på Skyddsjouren under 2014 kom från: Malmö, Landskrona, Kävlinge, 
Örkelljunga,  Sigtuna,  Båstad,  Kristianstad,  Malung,  Ängelholm,  Helsingborg,  Svalöv, 
Glimåkra, Åstorp, Borås, Höganäs, Hässleholm, Jokkmokk, Kanarieöarna, Nässjö och Kiruna 

När man lämnat det skyddade boendet
Verksamheten för vuxna och barn som lämnat skyddsboendena har fortsatt även under 2014. 
Denna har strukturerats upp under året och samordnare för detta arbete anställdes. På så vis 
har dokumentation och uppföljning kunnat ske. En del av de vuxna och deras ev. barn som 
bott i våra skyddade boenden har under året bosatt sig i Ängelholm. Andra har valt att flytta 
till kommuner som är mer eller mindre nära oss. Alla dessa människor är ofta i stort behov av 
stöd och även hjälp med många praktiska saker. Skyddsjouren har fungerat som en 
kontaktskapare genom våra dagliga aktiviter eftersom de som bott hos oss nästan alltid saknar 
det nätverk som ”vanliga” vuxna och barn har. För dem som flyttat från Ängelholm har 
samordnare för utflyttade varit på besök i deras nya kommuner. Genom detta besök har 
samordnare kunnat hjälpa till med de saker som de utflyttade behöver för att kunna starta ett 
nytt liv.  Vi arbetar för att den vuxne och dennes ev. barn ska bli självgående i vardagen. När 
det gäller personer med invandrarbakgrund har vi sett att de ofta har mycket svårt att reda sig i 
det svenska samhället, med myndigheter, banker, arbetssökande och så vidare. För dessa har 
hjälpen från oss varit en förutsättning för att få vardagen att fungera. Gemensamt för alla 
personer oavsett ursprung är svårigheten att klara av att navigera bland alla myndigheter som 
de måste ha kontakt med. För en vuxen med barn som lämnat sitt hem på grund av 
förekomsten av våld kan det handla om att ta kontakt med över tjugo myndigheter. Vi på 
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Skyddsjouren i Ängelholm finns då som både lotsare genom detta nät som många vuxna 
beskriver som ohanterbar. Men vi finns också som en plats där den vuxne och dennes barn 
kan känna sig sedda och förstådda. Vidare får jouren rollen av att vara en plats där man kan 
återhämta sig och samla kraft, en avgörande roll för att orka ta sig igenom den svåra perioden. 
Under 2014 har vi haft kontakt med över 40 utflyttade genom vår samordnare. 

Barnen
Barn och vuxna har lika högt prioritet hos oss på vår jour och så kommer det att vara även i 
framtiden. Alla barn som kommer till jouren, får träffa vår barnansvarig. Tillsammans skapas 
tid för samtal som styrs av tre olika teman: dåtid- det som har varit, nutid- livet på ett skyddat 
boende och framtid- tankar om hur framtiden kan se ut. Behöver ett barn professionell hjälp 
att bearbeta sina upplevelser, tar vi kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin eller den som 
bäst bedöms kunna ta hand om barnet i fråga. Givetvis alltid med förälderns tillstånd. Vi finns 
också som en samarbetspartner i processen som handlar om en anmälan om ”barn i fara”. I det 
flesta  fall  finns  det  redan  en  sådan  anmälan  gjord  och  då  samtalar  vi  med  den  aktuella 
kommunen i denna utredning. I de fall där vi bedömer att vi skall utforma en sådan anmälan 
som Skyddsjour, görs det.

Skyddsbostäder - lägenheterna
Det är en hög belastning på våra skyddade boenden, som självklart gör att dessa slits snabbare 
än i vanliga privatbostäder. Vi har under 2014 gett ansvar till två boendesamordnare, vilka 
har som huvuduppgift att se till att alla boenden håller en hög standard. Genom samtal med de 
boende samt besök i lägenheterna varje vecka kan saker som behöver förnyas, åtgärdas eller 
fixas göras direkt.  De boende har varit mycket nöjda med denna hjälp som underlättar för 
dem att ha ett boende som innehåller allt vad de önskar. Det är viktigt för oss att boendena är 
en fristad där den boende ska kunna återhämta sig och således få kraft till att bygga upp ett 
nytt liv fritt från våld. 

Skyddsjouren har ökat sina boenden 2014. Nu kan jouren ta emot upp mot 20 vuxna och i 
princip obegränsat med barn. I en av lägenheterna är det möjligt att ha med sig sitt husdjur. 
Två av våra boenden är lämpade som till kollektiv. I det kollektiva boendet är målet att enbart 
ha ensamma vuxna utan barn. Det är även möjligt att placera en vuxen som har fler än fyra 
barn. En av våra lägenheter klarar att ha personer med funktionsnedsättning. Vi har 
spetskompetens att ta emot personer som flyr från hedersrelaterat våld – en av våra lägenheter 
är särskilt anpassad till detta. 
I skyddsbostaden ska kvinnan själv stå för städning, matlagning och tvätt. Behöver han eller 
hon hjälp ställer personal upp, men grundläggande är att vardagens sysslor ska vederbörande 
själv försöka klara av. 
 
Kontoret – en samlingspunkt
Under 2014 har kontoret fortsatt ha rollen som hjärtat i verksamheten. I mitten av 2014 hyrde 
jouren  ännu  en  kontorslokal  i  anslutning  till  det  befintliga  kontoret.  På  kontoret  har  vi 
möjlighet att både ha planeringsmöte, polisförhör, mottagning och stödsamtal för våra boende 
barn och vuxna. All planering och alla aktiviteter har utgått härifrån. I det nya kontoret har ett  
särskilt rum för barnverksamheten inretts. Inredningen har utformats så att barnverksamheten 
ska kunna ta emot barn från nyfödd till 18 år (vilket inte är helt enkelt). Resultatet har blivit 
ett smakfullt inredd lokal som är inbjudande och behagliga att vistas i. 

Dagliga aktiviteter
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Caféverksamheten som startade 2006 har fortsatt vara ett återkommande tillfälle att träffas 
och knyta nya kontakter både för boende och utflyttade och barn. Cirka femton vuxna besöker 
caféerna i genomsnitt varje vecka. Där kan dessa vuxna och deras barn umgås med andra 
under avslappnade former prata med varandra och personalen medan barnen leker. Ett möte 
kan då ske mellan en nyinflyttad person i vårt boende och en som flyttat ut och startat ett nytt 
liv. För den nyinflyttade kan detta inge hopp om att det finns en väg ut. För den utflyttade ger  
kan samtalet  bringa  tillfredsställelse  att  vara  ett  gott  exempel  som en lyckad person som 
lämnat  våld,  och  kommit  vidare  efter  en  svår  livssituation.  Under  2014 har  vi  haft  flera 
bokade  aktiviteter  på  vårt  kontor,  till  exempel  dans,  musikafton,  skönhetsbehandlingar, 
pysselkväll,  bak  och  matlagning,  utflykter  (Tosselilla,  Gekås  och  Liseberg).  Under  några 
kvällar har vi kunnat diskutera och lyfta viktiga saker som kan hjälpa de boende i  sitt deras 
liv, exempelvis hushållsekonomi och matlagning med hälsa i fokus. Vilken aktivitet som vi 
planerar att ha aviseras på måndag på en tavla på kontoret. Där kan alla vuxna både boende 
och utflyttade se vilka aktiviteter vi planerar under veckan. 

Julfest
Julfesten som vi började med 2009 har blivit en tradition för alla barn och vuxna. Till den är  
alla välkomna – boende och utflyttade, ideella, personal och styrelse. Under trivsamma former 
intas  julgodis,  kakor  och frukt,  varefter en livs levande tomte och gör  entré och delar  ut 
julklappar. Över tjugo vuxna och minst lika många barn och all personal deltog under den 
senaste julfesten.  
.
Gåvor
Under 2014 har Skyddsjouren kunnat ta emot fantastiska gåvor av givmilda privatpersoner, 
butiker, föreningar och företag. Det har exempelvis handlat om kläder, leksaker, spelkonsoller,  
spel,  möbler,  keramik  och  filmer.  Några  privatpersoner  valde  att  särskilt  uppmärksamma 
jouren runt jul och samlade in flera tusen kronor som de sedan överlämnade inför julfesten 
som en julklapp till kvinnorna och barnen. Pengagåvor har skänkts från ett tjugotal personer 
och  företag.  Sammanlagt  har  över  100 000  kr  skänkts  till  Skyddsjouren  under  2014. 
Pengagåvor används exempelvis till  bowling, biobiljetter, leksaker, filmer, presentcheck på 
mat eller kläder, inträde till muséer, eller annat som barnen kan behöva.

Jourtelefon och stödsamtal
Telefontiderna  på vardagar  har  varit  generösa,  vardagar  mellan 9-12 och 13-16 samt  alla 
helgdagar mellan 9-16. Det är viktigt att polis, socialtjänst och sjukvård alltid kan nå oss, så 
dessa  har  verksamhetschefens  direktnummer  som  de  kan  ringa  alla  timmar  på  dygnet. 
Helgtelefonen har framförallt kunnat bemannas av ideella och många timmar har lagts på det 
ideella arbetet, närmare bestämt över 4500 timmar. Ett telefonsamtal leder ofta till personliga 
stödsamtal där den drabbade träffar personal på Skyddsjouren. 

Kommunerna i vår närhet
Mest  har  vi  givetvis  kontakt  med  kommunerna  i  vår  närhet.  Närkommunernas  (ex. 
Ängelholm,  Båstad,  Örkelljunga,  Åstorp,  Malmö,  Bjuv,  Landskrona,  Halmstad,  Lomma, 
Hässleholm och Klippan) socialsekreterare hör inte sällan av sig med förfrågningar om akuta 
boenden för våldsutsatta kvinnor eller män. Även andra frågeställningar förekommer ofta och 
Skyddsjouren bistår kommunernas medarbetare som en kunskapsbank i frågor om t ex våld i 
nära relation, barn som bevittnar/utsätts för våld, hedersvåld och skyddad identitet.
Kommunerna  bidrog  ekonomiskt  till  Skyddsjourens  verksamhet  under  2014  enligt 
nedanstående:
Ängelholm: 201 694 kr
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Örkelljunga:  30 000kr  
Båstad: 25 000 kr 
Klippan: 20 000 kr 
Åstorp: 21 644 kr
Svalöv: 5 000 kr

Samarbetsavtal med Ängelholms kommun 
Under året har samarbetsavtal mellan Ängelholms kommun och Skyddsjouren undertecknats 
och  fortsatt.  Det  innebär  ett  närmre  samarbete  mellan  kommunens  socialtjänst  och 
Skyddsjouren. Bland annat kan kvinnor som bor i socialtjänstens lägenheter kunna komma i 
åtnjutande  av  den  service  som  ges  på  Skyddsjouren.  Personal  från  jouren  träffar 
familjefridsteamet  på  kommunen  med  jämna  mellanrum.  Enligt  överenskommelse  sker 
regelbundna möten mellan kommunens barnpedagog och vår barnansvarig. Dessa möten gör 
det möjligt att dels planera gemensamma aktiviteter för att informera kring våld i nära relation 
och dels hitta former för samverkan som gynnar målgruppen. Detta samarbete kommer att 
diskuteras vidare även framöver. Från Skyddsjourens sida upplever vi det som synnerligen 
viktigt och positivt att ha ett nära och bra samarbete med kommunens socialkontor. Det är 
grundläggande  för  att  ge  ett  bra  stöd  till  de  personer  som  bor  på  och  sedan  lämnar 
Skyddsjouren. Under året har flera diskussioner förts mellan Skyddsjouren och Ängelholms 
kommun om hur vi skall skapa bättre förutsättningar och bra plattform för samverkan. 

Samarbetsavtal med andra kommuner
Med  Båstad  och  Örkelljunga  kommun  har  Skyddsjouren  pågående  samarbetsavtal  sedan 
2008.  Detta  åtagande  specificerar  respektive  parts  åtaganden.  Kommunerna  garanterar  i 
avtalet  en viss  summa per  kommuninnevånare  åt  Skyddsjouren.  Samarbetet  följs  upp vid 
möten två gånger om året. Samverkansformerna kommer att diskuteras vidare under 2015. 

Boendekostnader
Skyddsjouren tar ut en dygnskostnad per boende vuxen. Denna är inklusive barn och/eller 
djur, oavsett antalet barn. 
Följande dygnskostnader har gällt under 2014:
Avtalskommuner, det vill säga Ängelholm, Båstad och Örkelljunga betalar 700 kr/dygn hela 
vistelsetiden.
Övriga kommuner betalar 1 200 kr/dygn och efter 60 dagar 1 600 kr/dygn.
Alla kostnader är inklusive barn och/eller djur.
När vi tittar på vad vår jour erbjuder i relation till den kostnad vi tar ut ser vi att denna knappt 
täcker kostnaderna för boende, service och personal. Diskussioner har förts under året kring 
att höja dygnskostnaden för att det skall vara mer rätt i relation till vad vi erbjuder för denna 
kostnad. Vi har dock valt att stanna på denna avgift tills vidare. 

Ungdomsjour
I  augusti  2014  startade  jouren  även  en  ungdomsjour.  Detta  med  hjälp  av  medel  från 
Länsstyrelsen  i  Skåne.  En  ansvarig  anställdes  och  ett  arbete  påbörjades  med  att  knyta 
kontakter med relevanta myndigheter i vår närhet. Ungdomsjouren vänder sig till ungdomar 
mellan 16-26 år. Utöver att det är en öppen verksamhet där man kan nå en ansvarig både 
genom mail, chatt och också telefon, kommer Ungdomsjouren att finnas för de unga som bor i 
våra skyddade boenden. 
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Ansvarig för ungdomsjouren har varit ute och informerat om denna nya verksamhet för över 
15 olika myndigheter under 2014. Vidare har hon varit på skolor och träffat elever närmare tio 
gånger. Genom chatt,  mail och telefon har cirka 15 ungdomar hört av sig. Arbete med att 
informera både myndigheter och unga kommer att fortsätta även under 2015. .

Hemsida
Skyddsjourens  hemsida  med  adressen  www.skyddsjouren.se  har  ändrats  och  uppdaterats 
under 2014. En ansvarig för hemsidan har anlitats och detta arbete är i sin linda. Patrik Mörée 
som är varit vår webmaster i flera år kommer även framgent att ha denna roll Nu kan man gå 
in  på  vår  hemsida  och  lätt  hitta  både  information  om  vår  verksamhet  med  matnyttig 
information för målgruppen och de kommuner som arbetar för att hjälpa dessa. Vi har även 
kunnat lägga in nyheter både i form av information om exempelvis givare eller bjuda in till 
aktiviteter. En hemsida skall hållas levande och aktuell, det är då den fyller ett gott syfte och 
får fler besökare. 

Styrelsen 2014
Styrelsen för 2014 har bestått av följande personer:
Ordförande: Anna Mörée
Sekreterare:  Siri Nilsson
Kassör: Louise Olsson
Ledamöter: Eva Wahlgren

Lise-Lott Karlsson
Mona Sturesson
Åsa Herbst
Marie-Louise Nilsson

Suppleanter: Cecilia Dahlström
Jannika Kristensson
Ulla Lundström 

Adjungerad: Lena Persson
 

Tio styrelsemöten har hållits  under året.  Dessutom hölls ett  budget-  och planeringsmöte i 
november. Man följer de föreskrifter som gäller för styrelsearbetet inom ideella föreningar. 
Ekonomin har följts upp varje månad med både balans – och resultatrapport. 

Medlemmar
Vi har haft närmare 100 medlemmar under 2014 samt två stöttande företag och organisationer.

Revisorer
På jouren har  vi  två revisorer som granskar  våra räkenskaper och styrelseprotokoll.  Både 
Bengt  Gånemo  och  Birgitta  Johansson  är  kunniga  och  har  ett  långt  arbetsliv  inom 
revisionsarbete. På så vis kvalitetssäkras jourens arbete. 

Samverkansgruppen för Skånes Kvinnojourer
I Skåne finns idag 14 kvinnojourer, elva av dessa är med i samverkansgruppen: Malmö (tre 
jourer),  Landskrona,  Hässleholm,  Kristianstad,  Ystad,  Lund,  Landskrona,  Trelleborg  och 
Ängelholm. Representant från Ängelholm har under 2014 varit Lena Persson som också har 
haft uppdraget att vara sammankallande i Samverkansgruppen. Gruppens främsta uppgift är 
att diskutera viktiga frågor som rör våld i nära relationer. Under 2014 har samverkansgruppen 
tittat närmare på fördelning av bidrag från kommuner. Vi har genom en undersökning sett att  
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det finns stora skillnader mellan kommunerana när det gäller bidragens storlek. Vi har då valt 
att  titta  närmare  på  detta.  Samverkansgruppen  har  utformat  en  enkät  som vi  skickat  till 
samtliga kommuner i Skåne. Detta är ett pågående arbete som vi hoppas kunna redovisa och 
diskutera vidare under  2015.  I  samverkansgruppen har  vi  träffats  vid fyra tillfällen under 
2014. Det brukar vara cirka femton personer som träffas.  

Kvalitetssäkring

När en vuxen placeras hos oss får denne information om att vi önskar att han eller hon fyller i  
en utvärdering vid utflyttning.  Där finns frågor som handlar om hur man har upplevt sin 
vistelse hos oss och den hjälp och det stöd man har fått. Frågor finns också kring vad som 
varit bra och vad som vi behöver bli bättre på. Utvärderingen gör att vi får en bild av hur man 
har uppfattat våra insatser och sin vistelse hos oss på jouren. Utöver denna enkät så fyller 
även all personal i en utvärdering tillsammans. Den utgörs av ett underlag som vi har arbetat 
fram tillsammans.  Den aktuella kommunen får också ett utvärderingsunderlag tillsammans 
med ett  frankerat  kuvert  så  de  enkelt  kan skicka  utvärderingen till  oss  när  den är  ifylld. 
Samtliga kommuner som haft placering hos oss har fyllt i och skickat denna utvärdering till 
oss. Glädjande har varit att de utvärderingar vi fått varit genomgående positiva och ett kvitto 
på att vi arbetar på ett ändamålsenligt sätt med rätt hjälp för målgruppen. Genom att dessa tre 
utvärderingar vid en placering finns i underlaget får vi en tydlig bild över hur våra insatser har 
fungerat  samt  vad  vi  behöver  arbeta  vidare  med  eller  ändra.  På  så  vis  får  vi  löpande 
information om kvalitén i verksamheten och vad som vi behöver arbeta mer med eller helt 
förändra, utifrån målgruppens utlåtande, kommunens synpunkter samt våra egna iakttagelser 
och erfarenheter.

Statistik
Antal ingående telefonsamtal: över 3500 till kontoret och drygt 1 500 samtal till verksamhets- 
chefens telefon.
Antal utgående telefonsamtal: närmare 10 000 (inräknat även samtalen från skyddsboendena) 
och drygt 5 500 samtal från v chefens telefon. 
Antal boende vuxna: 42
Antal boende barn: 45
Antal husdjur: 3 (hundar)
Antal övernattningsdygn vuxna: 2603 Antal övernattningsdygn barn: 1 759
Kontakter via e-post: närmare 9 000 kontakter och närmare 4 000 kontakter från 
verksamhetschefens mail. 
Ideellt arbetade timmar: Personal och ideella över 4 500 timmar, styrelsen ca 100 timmar 
Antal besök med vuxna till sjukhus, domstol mm: närmare 1 000 besök
Antal vuxna som flyttat från jouren som bibehållit kontakten: över 50 
Helgjour: 52 helger (samtliga under året) och alla röda dagar.
Antal styrelsemöten: 11 (inkl budgetmötet)
Antal nekade kvinnor under 2013 pga fullbeläggning: 114 kvinnor

Anställd personal
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Tretton anställda fördelade enligt följande:
Verksamhetschef på 100%
Sex kontaktpersoner på sammanlagt 4,25 heltidstjänster
Två boendesamordnare på vardera 50% tjänst
Två barnansvariga på vardera 55% respektive 75% tjänst
Husmor på 75%
Ungdomsjour på 50%

Ekonomi
Den budget  som lades  inför  2014 har  kunnat  hållas och visar  ett  något  bättre  resultat  än 
beräknat. Det slutliga resultatet för 2014 visar ett plus då vi haft en större beläggning än vi 
budgeterat med. Vidare så har vi utökat våra boendeplatser vilket också påverkat resultatet 
positivt. Det har dock varit nödvändigt att arbeta för att vi skall ha en stabil ekonomisk bas att  
stå på då vi både planerar att utöka våra skyddsboenden under 2015. I övrigt hänvisas till 
resultat- och balansräkningen. 

Styrelsen ser med tillförsikt framtiden an och kommer att fortsätta arbeta enligt vår vision:

* Ett jämställt samhälle fritt från våld *

2015-02-19
Verksamhetschef och Styrelse för KvinnoJouren i Ängelholm

Ekonomisk berättelse – bilaga
Budget 2015 – bilaga 
Revisorernas berättelse – bilaga
Verksamhetsplanering - bilaga
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