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Ansökan om bidrag för år 2018-2020 – Uppsala Kvinnojour  

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att  godkänna  att Uppsala Kvinnojour för perioden 1 januari 2018 till och med 31 december 

2020 erhåller ett treårigt verksamhetsbidrag samt, 
 
 
att   fastställa verksamhetsbidraget till 1 300 000 tkr för år 2018 och att det för år 2019 och 

2020 sker en uppräkning under förutsättning att utrymme finns i nämndens budget. 
  
 
 
Sammanfattning 
Uppsala Kvinnojour ansöker om ett treårigt verksamhetsbidrag för perioden 1 januari 2018 till 
och med 31 december 2020 med 1 300 000 kronor för år 2018, med en för efterföljande år 
2019 samt 2020 uppräkning med 2 procent.  
  
Förvaltningen bedömer att Uppsala kvinnojour bedriver en välbehövd och högkvalitativ 
verksamhet vilken är ett tydligt komplement till nämndens ansvarsområden avseende 
våldsutsatta kvinnor. Vidare bedriver Uppsala Kvinnojour ett aktivt samverkansarbete med 
offentliga, privata och ideella aktörer på området. Verksamheten knyter väl an till nämndens 
ansvar för området våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt barn som 
utsätts för- och/eller bevittnat våld i nära relationer. Verksamheten är prioriterad enligt 
nämndens verksamhetsplan samt i Mål och Budget.   
 
Ärendet 
Sedan 2015 ansvarar socialnämnden för bidrag till de sociala föreningar som tidigare 
sorterades under nämnden för hälsa, vård och omsorg. I juni 2017 beslutade nämnden om nya 
riktlinjer för bidrag till sociala föreningar. Förslaget gick ut på remiss och svaren 
sammanställdes i ärendet. I riktlinjerna framgår att bidragen är selektiva och att varje 
organisation bedöms utifrån:  

 



• Verksamhetens nytta inom verksamhetsområdet alternativt kompletterar nämndens 
egen verksamhet. 

• Verksamheten harmonierar med nämndens mål och inriktningsdokument.  
• Organisationen presenterar tydliga planer, måluppfyllelse och kvalitet på 

verksamheten.  
• Förväntade effekter av metoder man använder och plan för verksamhetens utveckling.  
• Organisationens konkreta arbete med integrations-mångfalds- jämlikhets- och 

jämställdhetsarbete.  
• Nydanande insatser.  
• Utrymme finns inom ekonomisk ram.  

 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inför år 2018 är det 15 föreningar som ansökt om nämndens bidrag till sociala föreningar. 
Totalt omfattar ansökningarna för 2018 7339 744 kr. Budgeterat för bidrag till sociala 
föreningar år 2018 är 3 569 000 kr.  
 
 
 
Socialförvaltningen  
 
Kaisa Björnström 
Direktör 
 



Sökande förening Beslut 2017 Ansökan 2018
FRISAM Uppsala 70 000 95 668

Uppsala stadsmission/Mikaelsgården 400 000 1 000 000
Uppsala stadsmission/Kvinnobyrån 190 000 885 500
Uppsala kvinnojour 1 200 000 1 300 000

Kamratföreningen Länken 10 000 81 000

RFSU Uppsala 390 416

Grottan/Föreningen hjälp till behövande 170 000 670 000

Brottsofferjouren 390 000 617 000
KRIS Uppland 40 000 729 000
RFSL Uppsala 50 000 152 880
BUFF Uppsala 0 220 000
Totalt 2 340 000 7 339 744

263 280

Frälsningsarméns sociala arbete i Uppsala 80 000

Spelfri Uppsala 30 000

Föräldraföreningen mot narkotika 250 000

Hopp Uppsala 30 000 

350 000

325 000

260 000



Förslag till beslut 2018 Budget 2018 Hur mycket kvar av budget
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g  Ansökan bidra 

Ansökan avser 

1 år E 3 år År 1 1 300 000 kr År 2 1 326 000 kr År 3 1 352 520 kr 

varav annat 
0 

Totalt varav kvinnor 
5 5 

varav män 
0 

Telefon 
0706-81 44 75 

Ordförande 
Annika Olsson 

E-postadress 
annikaolsson_@hotmail.com  

Telefon 
0707-17 96 82 

Sekreterare 
Miranda Isaksson 

E-postadress 
mirandaisaksson@live.se  

Kassör 
Sara Nilsson 

Telefon 
0739-17 26 98 

E-postadress 
sara.elina.nilsson@gmail.com  

O 

Telefon 
018- 36 92 01 

Revisor 
Annika Andersson 

E-postadress 
kyrkstigens@gmail.com  

Sökande förenin /or anisation 

2017 -08- 29 

Ansökan om socialnämndens bidrag till förenin ar 8 

Uppsala 
KOMMUN  

SOCIALNÄMNDEN 

; 
ANDEN 

1 (4) 

Föreningens/organisationens namn 

Uppsala Kvinnojour 
Organisationsnummer 

817602-1783 
Besöksadress 

Ej officiell 
Eventuell do adress 

Postadress (om annan än besöksadress) 

Box 2146 
Postnummer och ort 

750 02 Uppsala 
E-postadress till föreningen 

info@uppsalakvinnojour.se  
Telefon 

018-101049 
Webbadress 

www.uppsalakvinnojour.se  
Antal medlemmar bosatta i Uppsala kommun per sista december föregående år 
Totalt varav kvinnor varav män varav annat 
41 41 0 0 
Antal anställda föregående och innevarande år, samt tjänstgöringsgrad 
Totalt varav kvinnor varav män varav annat 
3, 300% 3 0 0 
Ungefärligt antal volontärer/frivilliganställda i verksamheten 
Totalt varav kvinnor varav män varav annat 
41 41 0 0 

Kontaktperson 

Styrelsen och revisor 

Bankgiro/plusgirokonto 
742118-3 

Föreningen ansöker om totalt 
3 978 520 kr 

Telefon dagtid 
0709642463 

Kontaktperson 
Susann Stambolidou Tellebo 
E-postadress 
info@uppsalakvinnojour.se  

Antal styrelseledamöter (inklusive suppleanter) 
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Bidrag för (typ av verksamhet) Bidrag söks för nästkommande år (kr) från annan kommunal nämnd 

Nej 

Bidrag för (typ av verksamhet) 

Statsbidrag och utvecklingsmedel 

Bidrag söks för nästkommande år (kr) från annan part 

Socialstyrelsen 
1 700 000 kr 

Beskriv eventuellt andra sökta och beviljade bidrag (från till exempel landstinget, annan kommunal 
nämnd, projektbidrag etc.). 
Bidrag fås under innevarande år (kr) från annan kommunal nämnd 

Nej 
Bidrag för (typ av verksamhet) 

Bidrag fås under innevarande år (kr) från annan part 

Socialstyrelsen 
A. 250 000 kr 
B. 50 000 kr 
C. 141 365 kr 

Bidrag för (typ av verksamhet) 

A. Utökning av arbetstid 
B. Inköp av Activeboard samt mjukvara 
C. Organisationsbidrag 





Beskriv den verksamhet för vilken organisationen söker verksamhetsbidrag för 

1. Rådgivning och stöd 
Rådgivning och stöd via telefon, mail, sms och personliga besök. 
Kvinnojouren är öppen vardagar 08.00- 16.00, samt varannan torsdag 18.00 - 21.00 för juridisk 
rådgivning. 
Rådgivning och stöd riktar sig till tjejer och kvinnor som utsatts för alla fonner av våld. 
(psykisktfysiskt,sexuellt, ekonomiskt, våldtäkt, incest/sexuella övergrepp i barndomen, hedersrelaterat 
våld och förtryck, fru-import, våld i samkönade relationer, våld mot äldre). 
Rådgivning och stöd till barn som bevittnat/upplevt våld, anhöriga, myndigheter och andra organisationer. 

2. Barn 
Barn som har bevittnat/upplevt våld erbjuds barnsamtal enligt Trappanmodellen. 

3. Juridik 
De kvinnor som har kontakt med Uppsala kvinnojour erbjuds gratis juridisk rådgivning både vad gäller 
brottmål som civilmål. Uppsala kvinnojours anställda jurist kan även företräda kvinnor i rätten. 

4. Anhöriga 
Anhöriga till kvinnor eller barn som utsätts för våld kan vända sig till Uppsala Kvinnojour för att få 
stödsamtal och rådgivning. 

5. Myndigheter 
Myndigheter kan vända sig till Uppsala Kvinnojour för att få råd om hur de bör agera i en situation där en 
kvinna och hennes barn utsätts för våld. 
Uppsala kvinnojour bistår även vid behov som stödkontakt för kvinnor och barn vid deras kontakter med 
myndigheter, så som polis, rättsväsende, socialtjänst och sjukvård. 

6. Skyddat boende 
Uppsala Kvinnojour har två skyddade boenden, bestående av två lägenheter om vardera 3 rum och kök. 
Den ena lägenheten är anpassad för att ta emot husdjur. 

7. Utbildning och information 
Uppsala kvinnojour erbjuder utbildning i form av föreläsningar, studiebesök och studiecirklar till bland 
annat myndigheter, föreningar och skolor. 

8. Samverkan 
Uppsala kvinnojour ingår i flera nätverk med olika organisationer och myndigheter där vi tillsammans 
arbetar mot våld mot kvinnor och barn. 
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Planerade kostnader för verksamheten under perioden 
Ekonomisk planering/preliminär budget för verksamheten under perioden med information om eventuella 
medfinansiärer. Ange typ av kostnad, (ex. personalkostnad, lokalhyra, el, resekostnader, telefon-
abonnemang, administration etc.) budgeterad kostnad, sökt bidragssumma samt eventuell finansiering 
från annan part. 

Typ av kostnad Budgeterad kostnad Varav sökta 
bidrag hos 
socialnämnden 

Varav eventuell 
finansiering från 
annan 

Personalkostnad inkl. avgifter 900370 900370 872589 

Lokalhyra kontor och el 169230 169230 0 

Telefon,tv,internet, larm, programvara, kopiator 79000 79000 0 

Redovisningstjänster, IT-tjänster 56000 56000 0 

Kontorsmaterial och port 10000 10000 0 

Utåtriktad verksamhet 8 mars och 25 november 30000 30000 0 

Handledning personal 38000 38000 0 

Serviceavgifter branchorganisationer 5400 5400 0 

Företagsförsäkringar 12000 12000 0 

Summa: 1300000 1300000 872589 

Underskrift 
Att uppgifterna i ansökan jämte bilagor är korrekta intygas. Föreningen förbinder sig att lämna verksamhetsberättelse, 
resultat- och balansräkning och revisionsberättelse för det år föreningen beviljats bidrag. 

Datum Underskrift Orgförand — -... _ Namnförtydligande 

28/8-17 Annika Olsson 
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Stadgar för Uppsala Kvinnojour organisationsnummer 817602-1783 

Uppsala kvinnojour är en religiöst- och partipolitiskt obunden ideell förening. 

§ 1 Namn 
Föreningens namn är Uppsala Kvinnojour. 

§ 2 Säte 
Föreningen har sitt säte i Uppsala, Uppsala kommun. 

§ 3 Verksamhetens målsättning 
Uppsala kvinnojour arbetar mot mäns våld mot kvinnor och sexualiserat våld i alla former 
utifrån en feministisk grundsyn. Föreningen vill synliggöra kvinnors situation i samhället och 
arbetar för kvinnors likaberättigande. 

§ 4 Medlemskap 
Aktiv medlem är den kvinna som fyllt 20 år, som stödjer jourens målsättningar och 
grundvärderingar, betalar medlemsavgift, arbetar aktivt i jouren samt har genomgått 
föreningens grundutbildning eller har annan jämförbar utbildning. 
Passiv medlem/stödmedlem är den kvinna, man eller organisation som vill visa sitt stöd för 
jourens arbete genom att vara stödmedlem och betala in en stödmedlemsavgift. Passiva 
medlemmar /stödmedlemmar kan inte rösta eller deltaga i jourens möten. 

§ 5 Tystnadslöfte 
Aktiv medlem skall underteckna ett tystnadslöfte. 

§ 6 Medlemsavgift 
Medlemsavgiftens storlek för nästkommande år bestäms på årsmötet. 

§ 7 Utträde 
Medlem som vill utträda ur föreningen ska skriftligen meddela detta till styrelsen minst en 
månad i förväg. 

§ 8 Uteslutning 
Väsentligt åsidosättande av tystnadslöftet kan medföra omedelbar uteslutning. Medlem som 
motarbetar jourens stadgar eller målsättning eller på annat sätt försvårar samarbetet inom 
jouren kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. 
Medlemmen skall dock ges möjlighet att förklara sin ståndpunkt samt bakgrunden till det som 
inträffat innan styrelsen fattar sitt beslut. 
Medlem som inte är nöjd med styrelsens beslut kan begära att frågan tas upp på 
nästkommande medlemsmöte. Om en kvalificerad majoritet (3/4) av deltagarna på mötet 
anser att beslutet är felaktigt så skall styrelsens beslut anses ogiltigt. 
I avvaktan på medlemsmötets beslut kan styrelsen tillfälligt avstänga medlemmen. 

§ 9 Verksamhetsår 
Föreningens verksamhetsår löper från 1 januari till 31 december. 

§10 Årsmöte 
Årsmötet är föreningens högst beslutade organ och ska hållas årligen före mars månads 
utgång. Röstberättigad är aktiv medlem som erlagt medlemsavgift för avslutat verksamhetsår. 
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Beslut på årsmötet tas med enkel majoritet. Med enkel majoritet avses mer än hälften av 
avgivna röster. Vid lika röstetal avgör skiljelotten. 
Kallelse och årsmöteshandlingar ska vara skriftliga och utskickade via brev eller e-post minst 
två veckor före årsmötet. 
I årsmöteshandlingarna ingår verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse, 
revisionsberättelse, styrelsens förslag till medlemsavgift, valberedningens förslag, 
verksamhetsplan, budget, eventuella motioner med styrelsens svar samt styrelsens 
propositioner. 
Ärende (motion) som medlem vill behandla på årsmötet ska vara skriftligt inkommen till 
styrelsen senast fyra veckor innan årsmötet. 
Ärenden som inte finns på föredragningslistan kan inte tas upp för beslut. 

§ 11 Ärenden vid årsmötet 
Vid årsmötet ska följande punkter behandlas: 
1. Mötets öppnande 
2. Upprop och fastställande av röstlängd 
3. Fråga om mötets behöriga utlysande 
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
5. Val av två justerare, tillika rösträknare 
6. Fastställande av dagordning 
7. Ekonomisk redogörelse 

-resultat och balansräkning 
8. Verksamhetsberättelse 
9. Revisionsberättelse 
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
11. Beslut om medlemsavgift för nästkommande år 
12. Val av styrelse 

- ordförande för två år 
- minst tre högst fem ledamöter varav en för två år och övriga för ett år 

13. Val av en revisor och en revisorsuppleant för ett år 
14. Val av två representanter till valberedningen 
15. Fastställande av verksamhetsplan 
16. Fastställande av preliminär budget 
17. Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av enskild 

medlem skriftligen senast fyra veckor innan årsmötet. 
18. Mötet avslutande 

§ 12 Extra årsmöte 
Extra årsmöte ska sammankallas om styrelsen, revisor eller kvalificerad majoritet av aktiva 
medlemmarna begär detta. 
Kallelse ska vara skriftlig och utskickad via brev eller e-post minst två veckor före mötet. 
Endast på kallelsen angivna ärenden kan behandlas. 

§ 13 Medlemsmöte 
Beslut på medlemsmöte fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande 
utslagsröst. Kallelse ska vara utskickad via e-post senast en vecka före mötet. 
Fyllnadsval till styrelsen sker på medlemsmöte. Ett medlemsmöte utlyses när ett för jourens 
medlemmar viktigt ärende skall tas upp till beslut. 



§ 14 Styrelse 
Styrelse väljs på årsmötet. Styrelsen består ordförande samt minst tre och högst fem 
ledamöter. Ordförande, vice ordförande och kassör skall alltid finnas. 
Styrelsen är beslutsförig om minst hälften av styrelsemedlemmarna är närvarande. 
Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. 
En kvinna som delar jourens målsättningar och värderingar utifrån en feministisk grundsyn 
kan väljas in i styrelsen utan att vara aktiv medlem. En icke aktiv medlem invald i styrelsen 
skall underteckna ett tystnadslöfte. 
Styrelsen har arbetsgivaransvar. 
Fyllnadsval till styrelsen sker på medlemsmöte. 

§ 15 Valberedning 
Valberedningen ska bestå av minst två ledamöter och utser sammankallande inom sig. 
Valberedningen väljs på årsmötet, för ett år. Valberedningen har till uppgift att föreslå val av 
ordförande, styrelseledamöter, revisor och revisorsuppleant. 
Valberedningens förslag ska lämnas till styrelsen i så god tid att det kan bifogas övriga 
årsmöteshandlingar, vilka skickas ut två veckor före årsmötet. 

§ 16 Firmatecknare 
Styrelsen utser två personer som, var för sig, har rätt att teckna föreningens firma. 
Firmatecknare skall utses på konstituerande styrelsemöte direkt efter årsmötet. 

§ 17 Revision 
Styrelsens förvaltning samt föreningens räkenskaper och verksamhet ska årligen granskas av 
en på årsmötet utsedd revisor. Styrelsen skall till revisorn överlämna handlingarna för 
årsredovisningen senast fyra veckor innan årsmötet. 

§ 18 Stadgeändring 
För att ändra föreningens stadgar krävs kvalificerad majoritet vid två medlemsmöten, varav 
det ena ska vara ett årsmöte. Med kvalificerad majoritet avses 3/4 av aktiva medlemmar. 

§ 19 Upplösning 
Beslut om upplösning av föreningen kräver kvalificerad majoritet vid två medlemsmöten, 
varav det ena ska vara årsmöte. Med kvalificerad majoritet avses 3/4 av aktiva medlemmar. 
Vid upplösningen av föreningen ska beslut fattas om vad som ska företas med föreningens 
tillgångar, där inte avtal finns om annat. 

Antagna på årsmötet 2013-03-20 samt vid medlemsmötet 2013-05-30 

Senast uppdaterad 2016-05-27, efter beslut om tillägg i § 13 
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Protokoll från Uppsala Kvinnojours årsmöte 2017 

tisdagen 28 mars klockan 18.00 

1. Mötets öppnande 
Styrelseordförande Annika Olsson förklarar årsmötet öppnat. 

2. Upprop och fastställande av röstlängd 
Röstlängd fastställs genom upprop. Samtliga närvarande är röstberättigade. 

Närvarande: Fatemeh Aarnivaara, Frida Lindberg, Gunilla Nilsson, Hanna Eklund, Johanna 
Envall, Julia Ring, Marianne Sonesson Nilsson, Mikaela Eriksson, Mikaela Veijalainen, Nila 
Azizi, Rebecca Larsson, Sandra Sjöåker, Sara Nilsson, Tarja Lantz, Annika Olsson, Hatice 
S ert. 

3. Fråga om mötets behöriga utlysande 
Kallelse till årsmötet och övriga handlingar har skickats ut till medlemmarna enligt stadgarnas 
bestämmelser. Kallelsen skickades ut 3 januari 2017 och övriga handlingar 14 mars 2017. 
Mötet är därmed behörigt utlyst. 

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Årsmötet beslutar att Annika Olsson utses till mötesordförande och Rebecca Larsson till 
mötessekreterare. 

5. Val och två justerare, tillika rösträknare 
Årsmötet beslutar att utse Mikaela Eriksson och Sara Nilsson till justerare. 

6. Fastställande av dagordning 
Årsmötet godkänner dagordningen. 

7. Ekonomisk redogörelse - resultat och balansräkning 
Genomgång av resultat- och balansräkning. Årsmötet godkänner den ekonomiska 
redogörelsen. 

8. Verksamhetsberättelse 
Genomgång av verksamhetsberättelsen. Årsmötet godkänner verksamhetsberättelsen. 

9. Revisionsberättelse 
Revisionsberättelsen föredras och revisor och revisorssuppleant föreslår att styrelsen beviljas 
ansvarsfrihet. 

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beslutar att ge ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2016. 

11. Beslut om medlemsavgift för 2018, styrelsens förslag är att avgiften kvarstår på 
200 kr 
Årsmötet beslutar att medlemsavgiften för 2018 ska vara 200 kronor. 



12. Val av styrelse 
- minst tre högst fem ledamöter varav en på två år och övriga på ett år 

Valberedningens förslag: 
Ordförande Annika Olsson, sittande på ytterligare ett år 
Ledamot Rebecca Larsson, omval två år 
Ledamot Sara Nilsson, sittande på ytterligare ett år 
Ledamot Miranda Isaksson, omval ett år 
Ledamot Sarah Moghadasi, nyval ett år 

Årsmötet godkänner valberedningens förslag av ny styrelse. 

13. Val av en revisor och en revisorssuppleant för ett år 
Annica Andersson, revisor, omval ett år 
Sandra Sjöåker, revisorssuppleant, nyval ett år 

Årsmötet godkänner valberedningens förslag. 

14. Val av två representanter till valberedningen 
Årsmötet beslutar att utse Joharma Envall och Nila Azizi till ny valberedning. 

15. Fastställande av verksamhetsplan 
Årsmötet godkänner verksamhetsplanen. 

16. Fastställande av preliminär budget 
Årsmötet fastställer den preliminära budgeten. 

17. Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av 
enskild medlem skriftligen senast fyra veckor innan årsmötet 

Inget har inkommit. 

18. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

19. Mötets avslutande 
Ordförande Annika förklarar årsmötet avslutat. 

Annika Olsson Rebecca Larsson 
Mötesordförande Mötessekreterare 

dyto crirdet 
Mikaela Eriksson Sara Nilsson 
Justerare Justerare 
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Uppsala kvinnojour 
Kvinnojouren är en partipolitisk och religiöst obunden ideell 
organisation som arbetar professionellt och ideellt med att stödja, 
hjälpa och företräda våldsutsatta kvinnor. Föreningen har varit 
verksam sedan 1981 och har med ideella såväl som anställda krafter 
tagit emot kvinnor och tjejer via telefon, mail, enskilda möten och i 
grupp. Vi erbjuder även skyddat boende, både för kvinnor, barn och 
deras husdjur. 
De kvinnor som söker vårt stöd har utsatts för olika former av 
psykiskt, fysiskt, sexuellt och ekonomiskt våld av män som de har 
eller har haft en nära relation till. Kvinnojouren stödjer även kvinnor 
och tjejer som varit utsatta för incest och sexuella övergrepp i 
barndomen, våldtäkt, sexuella trakasserier, grooming, 
hedersrelaterat våld, prostitution och fruimport. Uppsala kvinnojour 
är en av de få kvinnojourer i landet som arbetar med HBTQL (homo, 
bi, trans, queer och lesbisk) frågor. Vi är också den enda jour i Sverige 
som har en jurist anställd. Utöver detta tar vi emot studiebesök och 
arbetar med utbildning och föreläsningar till föreningar, skolor, 
arbetsplatser, utbildningsorgan, företag och dyl. 

www.uppsalakvinnojour.se   
i nfou ppsala kyl n nojou r.se 

Box 2146 
750 02 Uppsala 
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Organisation: Uppsala kvinnojour 

Avslutande ord från styrelsen 
2016 har Uppsala kvinnojour funnits i 35 år. Vi i 
styrelsen är stolta över det viktiga arbete som bedrivits 
under alla dessa år, samtidigt är det en sorg att en 
verksamhet som den vi företräder fortfarande ska 
behöva finnas 2016. 
Trycket på verksamheten har varit fortsatt högt under 
året, vilket märks dels genom en ökning på antal 
kvinnor som sökt vårt stöd från 250 till 281 under 2016. 
Antalet insatser har under 'å'ret ökat med 1520 st. Under 
2016 har kvinnojouren tagit emot fler kvinnor, barn och 
husdjur än någonsin tidigare i våra skyddade boenden. 
Genom projektmedel från socialstyrelsen har vi kunnat 
genomföra en ungdomsanpassning i de skyddade 
boendena vilket vi ser som mycket viktigt insats för att 
ungdomar ska känna att deras behov blir tillgodosedda 
under tiden de bor hos oss. 

Ekonomi 
Uppsala Kvinnojour finansieras i huvudsak genom föreningsbidrag 
från Uppsala kommun. 
Resten av finansieringen kommer från bl. a Socialstyrelsen och 
Länsstyrelsen i form av utvecklingsmedel och statsbidrag. 
Kvinnojouren får även in en del intäkter via det skyddade boendet 
samt via donationer, insamlingar och privata gåvogivare. 

Huvudsakliga finansiärer 2016 

Uppsala kommun föreningsbidrag 1 250 000 kr 
Socialstyrelsen 753 089 kr 
Länsstyrelsen Västra Götaland 150 000 kr 

Vi är stolta över de insatser som både personal och 
frivilliga medarbetare har genomfört under det gångna 
året och ser fram emot att fortsätta detta viktiga arbete 
under 2017. 

Vi är glada att återigen har kunnat distribuera ut 
broschyren God Granne till alla hushåll i Uppsala. Det 
är en viktig del i det förebyggande arbetet för ett 
samhälle fritt från hot och våld. 

Med de orden tackar vi för oss i styrelsen. 

Annika Olsson, ordförande 
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Vita Bandet 
Vita bandet är en internationell 

manifestation mot mäns våld mot kvinnor. 
Kampanjen startades av en handfull 

kanadensiska män 1991 på två-årsdaeen av 
en mans massaker av 14 kvinnor i 

ontreal. Genom att bära vita bandet lovar 
du att aldrig utöva, acceptera eller blunda 

för mäns vald mot kvinnor. 

www.uppsalakvinnojour.se  
info4ruppsalakvinnojour.se 
018-101049 
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Styrelsen 
Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet och ekonomi och är 
de anställdas arbetsgivare. 
För att sitta i styrelsen ska man ha gått jourens grundutbildning och 
vara medlem i föreningen. En styrelseplats är undantagen och en 
kvinna som delar jourens målsättningar och värderingar utifrån en 
feministisk grundsyn kan också väljas in i styrelsen. 
Styrelsen har under året haft 12 protokollförda styrelsemöten. 
Styrelsen har även haft utvecklingssamtal, lönesamtal och 
planering/uppföljningsmöten med de anställda. På styrelsemötena 
deltar verksannhetsansvarig som representant för de anställda. 
Förutom dessa möten har styrelsen träffats för att arbeta med 
administrativa och praktiska uppgifter. 

Medlemmar 
Föreningen har under året haft 43 betalande medlemmar. Samtliga 
medlemmar har gått en grundutbildning i jourens regi. I januari 
genomförde vi en extrautbildning för tre kvinnor för att fylla på i 
boendegruppen. Under hösten genomfördes kvinnojourens ordinarie 
grundutbildning där 15 nya kvinnor deltog och blev medlemmar 
Jourens ideella arbetar i 3 arbetsgrupper: boendegruppen, 
aktivitetsgruppen och juridikjouren. Varje grupp handleds av en av 
de anställda. 

• Boendegruppen 
Boendegruppens uppgift är att fungera som boendestödjare till de 
kvinnor som bor i de skyddade boendena. Varje boende kvinna och 
hennes barn tilldelas 2-3 boendestödjare vars uppgift är att stödja 
de boende kvinnorna genom att göra aktiviteter tillsammans. T ex 
följa med och visa var olika myndigheter ligger, gå till lekparken med 
barn, simma, träna besöka ett museum eller studera. 
Boendestödjarna här även telefoner som boende kvinnor kan nå dem 
på under veckorna. Boendegruppen bestod under 2016 av 12 ideella 
medlemmar som fick handledning och stöd av den 
kvinnofridsrådgivare som ansvarar för det skyddade boendet. 
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Uppsala kvinnojour 35 år 
2016 har Uppsala kvinnojour funnits i 35 år. För att fira 
Kvinnojourens 35 år dag så höll föreningen en middag 
för jourens medlemmar fredag den 25 november. 

Östersund 
Under några dagar i april, åkte de anställda från 
Uppsala kvinnojour till Östersund och besökte deras 
kvinnojour. Dagarna i Östersund var ett värdefullt 
utbyte jourerna emellan. Vi tog del av varandras 
verksamheter och gav varandra tips på allt från att föra 
statistik till olika projekt och utbildningar. 



25 november FN:s internationella dag 
25/11 Uppsala kvinnojour anordnade denna dag en 
heldagskonferens om sexuellt våld och prostitution. 
Konferensen hölls på Clarion Hotel Gillet i Uppsala. 
Under förmiddagen fick vi lyssna till Jale Poljarevius 
chef för lokalpolisområde Uppsala/Knivsta, Jale 
informerade om hur polisen i länet arbetar med 
prostitution, vad de gjort och vad som behöver göras. 
Nästa föreläsare var Jonas Trolle, kriminalkommissarie 
vid polismyndigheten region Stockholm och författare 
till boken "jakten på kapten klänning", under 
föreläsningen fick vi följa Jonas och hans kollegor 
genom spaningsarbetet samt gripandet av den förre 
länspolismästaren och polishögskola-rektorn Göran 
Lindberg. 
Efter lunch föreläste kriminologen Nina Rung, Nina 
arbetar förutom som föreläsare, som barnutredare på 
barnahus i Stockholm och föreläste om porr, normer 
och sexualbrott mot barn. 
Som avslutning på konferensen fick vi lyssna till Cecilia 
Wikström, EU parlamentariker för Liberalerna som 
redovisade för hur dessa frågor diskuteras på EU-nivå. 
Under konferensen såldes även vita band och jourens 
aktivitetsgrupp hade gjort en ny rollup samt kort att 
fästa banden på. 
Kvinnofridsrådgivare Mikaela Eriksson deltog på 
eftermiddagen i en intervju i radio P4 Uppland där hon 
talade om konferensen men också om sexuellt våld och 
prostitution i Sverige och länet. 

• Juridikjouren 
Juridikjouren består av 9 ideella medlemmar som är 
juridikstuderanden. Under handledning av den anställda juristen 
svarar de på frågor från kvinnor och allmänheten. Juridikjouren 
svarar i telefon ojämna torsdagar mellan kl. 18.00-21.00 samt deltar 
i besök, rättegångar och förhandlingar. De får även under 
handledning skriva inlagor, yttrande osv, till domstolar och 
myndigheter. 

• Aktivitetsgruppen 
Aktivitetsgruppen arbetar främst med utåtriktad verksamhet såsom 
bokbord, insamlingar, förberedelse och genomförande av 8:e mars, 
kulturnatten och 25 november. Syftet med gruppen är att öka 
information om jouren och om mäns våld mot kvinnor. 
Aktivitetsgruppen med 15 medlemmar handleds av en 
kvinnofridsrådgivare. 
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Kulturnatten 
Kvinnojouren deltog på årets Kulturnatt dels genom ett 
informationsbord på S:t Eriks torg och dels genom att 
nattvandra. Vid informationsbordet sålde vi Vita band 
och lite annat material, det fanns möjlighet att komma 
fram och prata med oss, hämta information och spela 
vårt kvinnoquiz. Vi bjöd även på fika och godis. Vårt tält 
var mycket välbesökt både av kvinnor som önskade 
kontakt med oss för stöd men även andra intresserade. 
Vi nattvandrade också i centrala Uppsala, dels för att 
visa att vi finns men även för att kunna bli kontaktade 
om någon behövde vår hjälp. Vi hade jourtelefonen 
öppen hela natten. 

Anställda 
Föreningen har tre anställda som ansvarar för den löpande 
verksamheten, mestadels dagtid. En jurist som arbetar 100 % och 
två kvinnofridsrådgivare på 100 °A). En projektanställd administratör 
har arbetat deltid årets första tre månader. Jouren anlitar en extern 
ekonom för bokföring, redovisning och löneadministration. 
Jouren har öppet dagtid måndag till fredag kl. 08.00 -17.00, med 
telefontid kl. 08.30 - 16.00 

Arbetet innebär främst att ta emot 
samtal och besök från våldsutsatta 
kvinnor och tjejer. De anställda arbetar 
även förebyggande i form av att föreläsa, 
ta emot studiebesök samt ansvara för 
den interna grundutbildningen för nya 
jourkvinnor. Samtalen sker med stöd av 

olika samtalstekniker såsom kognitiv beteende-terapi, MI - 
motiverande samtal och ACT - acceptance and commitment therapy 
De anställda förmedlar kontakter med advokat och myndigheter 
såsom polis, sociala myndigheter och sjukvård. De kan även följa med 
som stöd, t.ex. vid rättegångar och vid besök hos myndigheter. 
Arbetet innebär också möten och samarbete med polis, socialtjänst, 
Kommunens skyddade boende Siri, Nexus resurscentrum, Trappans 
verksamhet med barn som upplevt våld i familjen, Mottagningen mot 
våld, Mansnätverket för kvinnofrid i Uppsala, VooV (Veterinär 
omtanke om Våldsutsatta), Kvinnobyrån, Nationellt centrum för 
kvinnofrid m.fl. 

Samtliga anställda har handledning i grupp av legitimerad psykolog 
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26/9 Länsstyrelsen 
4/10 Länsstyrelsen 
12/10 Länsstyrelsen 
15/12 Länsstyrelsen 

Feministfestival 
6/2 Uppsala kvinnojour deltog på feministfestivalen 
som hölls på Grand. Vi deltog med ett informationsbord 
och besökare kunde tävla om en prenumeration på 
tidskriften Bang genom att delta i vårt kvinnoquiz. 

Internationella kvinnodagen 
8/3 Uppsala kvinnojour uppmärksammade den 
internationella kvinnodagen med en tyst manifestation. 
Under natten till den 8 mars var delar ur 
aktivitetsgruppen ute och hängde upp sidenband med 
slagord och fakta, dessa band hängdes vid 
centralpassagen samt på Dombron, detta 
uppmärksammades från olika håll på sociala medier och 
reaktionerna var mycket positiva. På kvällen deltog 
jourmedlemmar i Uppsala tjejjours fackeltåg där vi gick 
med Uppsala kvinnojours banderoll. 

Juridik och juridiskt ombud 
Som enda kvinnojour i landet har Uppsala kvinnojour en anställd 
jurist. Detta innebär att kvinnor som kommer till jouren erbjuds gratis 
juridisk rådgivning samt att de kan bli företrädda av juristen som 
juridiskt ombud i tvister som rör skilsmässa, bodelning och vårdnad. 
Många kvinnor har flera juridiska processer på gång samtidigt. Dessa 
tvister drabbar ofta en redan hårt pressad privatekonomi, vilket 
många gånger leder till att kvinnan hamnar i en ohållbar ekonomisk 
situation. Att vi erbjuder kvinnorna juridiskt ombud har visat sig ha 
flera positiva effekter, dels har vi kunnat hjälpa stödsökande kvinnor 
att kunna tillvarata sina juridiska rättigheter och dels gett dem 
möjligheten till upprättelse utan att det skapar svåra ekonomiska 
problem. 
I juristjänsten ingår även att handleda juriststudenter och leda 
arbetet på juridikjouren, samt att hålla utbildningar och föreläsningar 
i juridik. 
I mån av tid bidrar kvinnojourens jurist med råd och hjälp i juridiska 
frågeställningar även till andra organisationer. 

Skyddat boende 
Jouren har två skyddade boenden. Båda två är en trerumslägenhet 
med 
plats för en eller två kvinnor, beroende på hur många barn som finns 
med. Vi kan även ta emot hela familjer eller par. I det ena boendet 
kan vi även ta emot husdjur. Då det finns en stark koppling mellan 
våldsutsatta kvinnor och våldsutsatta husdjur så är det viktigt att 
kunna erbjuda plats även för husdjuren, det finns inte så många 
skyddade boenden som kan erbjuda denna service. 
Miljön är mycket viktig i boendet och jouren har lagt ned ett stort 
arbete för att det ska kännas hemtrevligt och tryggt för kvinnor och 
barn. De två boenden har olika skyddsgrad och i den ena lägenheten 
är larm installerat. Den andra lägenheten har säkerhetsdörr och ligger 
högt upp i fastigheten. Lägenheterna har även safetyroom som vi 
gjort iordning efter polisens rekommendationer. Under 2016 har vi 
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Studiebesök 
Vi får många förfrågningar om studiebesök här på 
kvinnojouren, många skolor och utbildningar har 
återkommande studiebesök hos oss. Vi tar även emot 
studiebesök från andra kvinnojourer, socialtjänsten, 
skolor, utbildningar och politiker m.fl. 

19/1 Maria Weimer, riksdagspolitiker L 
5/2 Fyrisskolan åk 3 

11/2 Fyrisskolan åk 3 
15/2 Fyrisskolan åk 3 
9/5 Sanne Eriksson, riksdagspolitiker S 
12/5 Katedralskolan, elev åk 2 
22/9 Lundellska skolan elev åk 1 
23/9 Botkyrka kvinno- och tjejjour, styrelse, 

anställd och ideella 

Nätverksträffar och samarbeten 
10/2 Siri, studiebesök och möte med ny 

verksamhetschef 
1/3 Barnombudsmannen nätverksträff om barn 

i Vårdnadstvist 
21/9 Stadsmissionen - 10 års jubileum 
7/3 Socialdemokraterna, Landstinget Uppsala 

län 
10/3 Länsstyrelsen - förebygga våld 
22/3 Fyrisbiografen-say something-panelsamtal 
11/4 Trappan - referensgrupp 
2/5 Länsstyrelsen 

15  

fått pengar från Socialstyrelsen för att ungdonnsanpassa en av 
lägenheterna. Ungdomsanpassningen innebär att vi har skapat en 
egen del i lägenheten med tv-hörna för tv-spel, egen bokhylla med 
spel och ungdomsböcker. 
Vid varje inflyttning i det skyddade boendet upprättar vi en 
genomförandeplan, samt för journal vilket sker i enlighet med 
socialstyrelsens föreskrifter. 
Kvinnan ska komma till kvinnojouren på samtal minst en gång i 
veckan under tiden hon bor i vårt boende. Är behovet större 
genomförs flera stödsamtal i veckan. Utöver detta träffar kvinnan 
ideella boendestödjare regelbundet. Det finns dessutom möjlighet att 
nå ansvarig personal under hela dygnet och helgerna. 

Under 2016 har 15 kvinnor och 6 barn haft skyddat boende i 
kvinnojourens lägenheter: 614 kvinnonätter och 177 
barnnätter. 3 husdjur har varit placerad tillsammans med sin 
ägare i sammanlagt 158 nätter. 
Genomsnittssiffra per kvinna: 41 nätter. 
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Barn på jouren 
Kvinnojourens anställda och 
jourkvinnor möter många barn 
i sitt arbete, både direkt när 
barn kommer med sina 
mammor och indirekt i samtal 
med mammor. 
Det är viktigt att lyfta barnens 
situation då många av barnen 
antingen själva utsatts för våld 
eller bevittnat när deras 
mamma utsatts för våld. 
Barnen behöver bli sedda, 
bekräftade och få ett eget 
sammanhang. Vår uppfattning, 
också bekräftad i forskning, är 
att när barnen är trygga från 
våld så vågar de berätta om 
sina upplevelser och utsatthet. 
För att tillgodose barnens 
behov har jouren en 
barnansvarig som särskilt ska 
beakta barnperspektivet i allt 
arbete på jouren. 
Barnansvarige är även utbildad 
i Trappanmodellen, en modell 
för krissamtal med barn som 
upplevt våld i sin familj. Alla 
barn som bor i jourens 
skyddade boende blir erbjudna 
Trappan-samtal. 

Föreläsningar och opinionsbildning 
Föreläsningar är en stor del av vårt förebyggande 
arbete. Detta innebär att sprida kunskapen om mäns 
våld mot kvinnor genom föreläsningar och genom att 
delta i olika öppna evenemang, samt att ta emot olika 
grupper för studiebesök. Vi föreläser om de olika ämnen 
som har med våld mot kvinnor att göra. 

12/1 Minicirkel 1 för nya boendestödjare 
26/1 Minicirkel 2 för nya boendestödjare 
4/2 Minicirkel 3 för nya boendestödjare 
4/3 Etiopiska kvinnoföreningen 
8/3 Norra Hagunda församling, Vänge 
9/3 SFI - Hermods 
5/4 NCK:s grundkurs - Mäns våld mot kvinnor 
25/4 KUI -Kompetensutvecklingsinstitutet 
25/5 NCK - Mäns våld mot kvinnor- tvär-

professionell kurs för yrkesverksamma 
17/10 Vuxenskolan, föreläsning om juridik och 

rättigheter för invandrarkvinnor 
27/10 Rosendalskolan - elever, om mäns våld mot 

kvinnor 
8/11 NCK - Mäns våld mot kvinnor - 

tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma 
16/11 Svenska kyrkans utbildningsinstitut 

blivande präster och diakoner 
21/11 SKPF, svenska pensionärsföreningens 

Uppsaladistrikt - om våld mot äldre 
8/12 NCK- Mäns våld mot kvinnor - 

tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma 
16/12 SFI- Hermods 
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Boendenätter kvinnor 614 
Boendenätter barn 

177 
Boendenätter djur 

158 

Statistik 2016 

Direkta kontakter med stödsökande kvinnor Antal 
Besök 525 
Telefonsamtal 1913 
E-post och sms 4416 
Medföljande stöd 119 

Totalt (summa) 6973 
Antal kvinnor 281 
Varav kontakter med nya stödsökande kvinnor 231 
Kontakt med ombud 134 
Kontakt med myndighet 352 

Statistik över barns våldsutsatthet 
Antal barn, direkt och indirekt kontakt 185 
Direkt våldsutsatt 22 
Bevittnat våld mot mamma 70 
Umgänge med pappa 38 

Trycket på jourens grundutbildning är stort med fler 
intresserade än befintliga platser. Utvärderingarna har 
varit övervägande mycket positiva. 
Före utbildningen intervjuades alla som visade intresse 
för att delta. Detta gjordes dels för att jouren skulle 
vara tydlig med vad det ställs för krav på medlemmarna 
under utbildningen och senare när de är aktiva 
medlemmar, dels för att ta in endast de sökandena som 
har tiden och engagemanget. Intervjuerna är också ett 
utmärkt tillfälle att informera ev. blivande medlemmar 
om jourens arbete så att de har en möjlighet att sätta 
sig in i vilken verksamhet de kommer att engagera sig 

Media 
Under året har vi även synts i olika media när frågor 
som rör vår verksamhet berörts. Vid alla intervjuer är 
det någon av de anställda som medverkar. Vi har 
intervjuats och medverkat i följande: 

1/3 UNT web tv om att Uppsala kvinnojour håller 
tyst minut för att hedra den mördade 
kvinnan utanför Uppsala 

28/4 Intervju P4 radio Uppland om 
sekretessma rkeri ng 

24/11 Debattartikel i UNT- web inför 25 november, 
Uppsala kvinnojours styrelse 

24/11 Debattartikel i UNT - web inför 25 nov, 
ideella organisationer i Uppsala 

25/11 Intervju P4 radio Uppland om dagens 
konferens och om mäns våld mot kvinnor 
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Övrigt under 2016 
• Föreningen Tillsammans har under våren lånat Uppsala 

kvinnojours lokaler under 8 tillfällen. I lokalerna har de haft 
gruppträffar för personer som utsatts för sexuellt våld i någon 
form. 

• Under året har vi färdigställt juristens arbetsrum, det har 
tapetserats, bytts golv samt inhandlats nya möbler vilket 
bidragit till att även det rummet nu kan användas som 
samtalsrum. Detta leder till att vi kan möta det ökade tryck på 
stödsökande kvinnor som kontaktat jouren under året genom 
att ha stödsamtal i två rum. 

• Styrelsen beslutade under hösten att alla medlemmar skall 
inkomma med utdrag ur belastningsregister. Detta som ett led 
i jourens kvalitetssäkring av verksamheten. 

Projekt 
God granne och ungdomsanpassning 
Genom medel från Socialstyrelsen har jouren genomfört två projekt. 
Det ena projektet, God Granne är ett gammalt projekt som vi har 
genomfört igen 2016. Vi har skickat ut en broschyr till samtliga 
hushåll i Uppsala med information om våld mot kvinnor och om vilket 
stöd och hjälp som finns att få i Uppsala. Projektet vill även lyfta 
våldsutövare och särskilt peka på att det finns bra hjälp även för den 
som utövar våld. Det är finns även en web-sida kopplad till projektet 
www.godgranne.se   

Det andra projektet var att ungdomsanpassa i jourens skyddade 
boende. Ungdomar är en grupp som ofta glöms bort, fokus ligger 
mestadels på yngre barn. Vi har gjort iordning så att ungdomar som 
följer med och bor i skyddat boende tillsammans med sin mamma ska 
ha egen plats i lägenheten. Vi har gjort iordning med lite mysigare 
inredning, tavlor, spel, tv-spel och tv. 

11  

Utbildning 
Jourens medlemmar och anställda har under året deltagit i följande 
utbildningar: 

9/2 Brottsofferjou ren - om sexuellt våld 
16/3 NCK - kurs för yrkesverksamma 
21/3 Fem jur. & fem psyk om ekonomi och vårdnad 
7/4 Länsstyrelsen - Sekundär traumatisering 
28/4 RFSL -ungdom, sex mot ersättning bland unga HBTQ 

personer 
5/9 Talita - Konferens om sexhandel 

12/9 Hans Åberg - Vuxenskolan, Mera våld 
19/9 MVU. alternativ till våld, Per Isdal Norrlands nation 
28/11 Migrationslagen - Västgöta nation 

Grundutbildning för nya jourkvinnor 
Uppsala Kvinnojour håller varje höst grundutbildning för kvinnor som 
vill bli medlemmar i jouren. 
15 kvinnor deltog i 2016 års grundutbildning som omfattade fem 
heldagar med föreläsare och grupparbeten. Dessutom tillkom 
självstudier och gruppträffar. 
Två externa föreläsare och tre 
anställda medverkade som föreläsare 
under grundutbildningen. 
Innehåll: Mäns våld mot kvinnor, 
normaliserings-processen, arbete på 
jouren, våld i samkönade relationer, 
våld mot djur, särskilt utsatta 
grupper, barn som upplever våld, 
sexualiserat våld, juridik. 
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Revisionsberättelse 

I egenskap av revisor för Uppsala Kvinnojour får jag härmed avge följande 
berättelse för år 2016. 

Jag har granskat och tagit del av räkenskaper och övriga handlingar som 
lämnar upplysningar om föreningens ekonomi. 

Under granskningen har det inte framkommit någon anledning till 
anmärkning. 

Jag föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen 
omfattar. 

Uppsala 2017-03-05 

Annika Andersson 
Förtroendevald revisor 

Box 2146 Telefon 018-10 10 49 Plusgiro 74 21 18-3 E-post kvinnojouren@uppsalakvinnojour.se  

750 02 Uppsala Org-nr. 811602-1783 www.uppsalakvinnojour.se  





Resultatrapport 
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Senaste vernr: 275 

Uppsala Kvinnojour 

Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31 
Resultatenhet: Hela företaget 
Period: 16-01-01 - 16-12-31 

Ackumulerat Tot fg år Årsbudget 

Rörelsens intäkter och lagerförändring 
Nettoomsättning 

3120 Intäkter länsstyrelsen 0,00 55 000,00 0,00 
3121 Intäkter socialstyrelsen 726 248,00 466 840,00 200 000,00 
3150 25 nov, 30-årsjubileum 35 270,00 2 325,00 2 000,00 
3610 Medlemsavgifter 7 200,00 8 000,00 8 000,00 
3630 Gåvor 29 875,00 68 643,24 20 000,00 
3710 Kommunala bidrag 1 248 000,00 1 271 500,00 1 250 000,00 
3750 Bidrag från RÖKS 0,00 37 000,00 0,00 
3760 Grundutbildning 700,68 41 213,00 20 000,00 
3762 Föreläsningar 17 000,00 5 000,00 5 000,00 
3763 Rättsombud 0,00 4 886,00 5 000,00 
S:a Nettoomsättning 2 064 293,68 1 960 407,24 1 510 000,00 

Övriga rörelseintäkter 
3911 Hyresintäkter Gröna Huset 310 600,00 402 710,00 400 000,00 
3912 Hyresintäkter Gula Huset 311 308,00 107 000,00 400 000,00 
S:a Övriga rörelseintäkter 621 908,00 509 710,00 800 000,00 

S:a Rörelseintäkter och lagerförändring 2 686 201,68 2 470 117,24 2 310 000,00 

Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter mm 

4120 Direkta Boendet Gröna huset -140 289,07 -138 848,71 -138 000,00 
4130 Direkta Boendet Gula huset -162 815,34 -218 521,34 -138 000,00 
4150 Aktivitetsgruppen -36 046,27 -3 559,20 -5 000,00 
4151 Kvinnogrupp 0,00 0,00 -25 000,00 
4152 Juridikgrupp 0,00 0,00 -2 000,00 
4160 Kostnader barnsamtal 0,00 -238,58 0,00 
4200 Kvinnofonden -7036,50 -9611,00 -10 000,00 
4300 Barnfonden -187,90 -702,40 -10 000,00 
4760 Grundutbildning -9 840,21 -3 624,56 -3 500,00 
4761 Projekt -72 124,00 0,00 0,00 
S:a Råvaror och förnödenheter mm -428 339,29 -375 105,79 -331 500,00 

Bruttovinst 2 257 862,39 2 095 011,45 1 978 500,00 

Övriga externa kostnader 
5010 Lokalhyra kontor -170 676,00 -184 532,00 -140 000,00 
5020 El kontor -4 800,00 -6 400,00 -4 800,00 
5070 Reparation kontor -12 348,60 -7 866,00 -5 000,00 
5410 Förbrukningsinventarier -39 758,50 -8 198,60 -5 000,00 
5420 Förtäring -3 102,59 -10 289,92 -6 000,00 
5460 Förbrukningsmaterial -1 585,35 -920,00 -1 000,00 
5800 Resekostnader -2 272,00 -1123,00 -1 500,00 
6110 Kontorsmaterial -5 154,50 -7 692,90 -6 000,00 
6150 Trycksaker/Marknadsföring 0,00 -315,00 -1 000,00 
6211 Fast telefoni, Radiotjänst -46 811,00 -34 418,00 -35 000,00 
6212 Internet -6 745,00 -9 700,00 -9 700,00 
6250 Porto -3 506,50 -3 639,50 -4 000,00 
6300 ROKS 0,00 -7 106,00 0,00 
6310 Företagsförsäkringar -1 875,00 -18 950,00 -10 000,00 
6350 Administrativa program -10 744,00 -5332,00 -5 000,00 
6370 Kostnader för bevakning och larm -6 991,00 -3 888,00 -4 000,00 
6530 Redovisningstjänster -45 500,00 -41 550,00 -45 000,00 
6540 IT-tjänster -7 751,50 -5 704,75 -2 000,00 
6551 Handledning -42 000,00 -18 750,00 -38 000,00 
6560 Serviceavgifter till branchorganisatione -5 498,00 -3 901,00 -4 000,00 
6570 Bankkostnader -2 597,00 -1 814,50 -2 000,00 
6970 Tidningar, facklitteratur -10 311,00 -20 084,00 -13 000,00 
6982 Föreningsavg ej avdr gill -1 639,00 -2 397,00 -2 400,00 
S:a Övriga externa kostnader -431 666,54 -404 572,17 -344 400,00 
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Ackumulerat Tot fg år Årsbudget 

Personalkostnader 
7010 Löner fast personal 31,42% -1 217 625,00 -1185 676,00 -1 259 900,00 
7011 Löner semestervikarier 0,00 0,00 -20 000,00 
7012 Löner ungdom 15,49% -1 096,00 -2 056,00 0,00 
7016 Löner pensionär 16,36% -7 067,00 0,00 0,00 
7020 Förändring semesterlön 0,00 5 993,00 0,00 
7025 Arvode under 1000kr -999,00 -999,00 -23 600,00 
7026 Arvode styrelse -17 944,00 0,00 0,00 
7090 Förändr sem löneskuld 39 701,00 0,00 0,00 
7331 Skattefri bilersättning -1 892,55 0,00 0,00 
7490 Övr pensionskostnader Collectum -96 231,00 -168 492,82 -78 000,00 
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42% -388211,00 -372 452,00 -409 300,00 
7512 Arbetsgivaravgifter ungdom 15,49% -279,00 -201,00 0,00 
7514 Arbetsgivaravgifter pensionär 16,36% -1156,00 0,00 0,00 
7519 Sociala avgifter semesterlön 12 474,00 1 883,00 0,00 
7533 Särsk löneskatt pensionsk -22 923,00 -40 419,00 -18 900,00 
7570 AMF enl avtal -3 548,00 -2 036,00 -2 000,00 
7583 Gruppolycksfallsförsäkringspremier -554,00 -1108,00 -1 000,00 
7610 Utbildning personal -7 142,00 -36 332,00 -5 000,00 
7620 Sjuk- och hälsovård -4 020,00 -4 242,50 -8 000,00 
7631 Personalrepresentation, avdragsgill -1 314,20 -3 687,00 -3 600,00 
7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill -4 527,80 0,00 0,00 
7690 Övr personalkostnader -3 255,92 -3 141,72 -3 000,00 
S:a Personalkostnader -1 727 610,47 -1 812 967,04 -1 832 300,00 

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -2 587 616,30 -2 592 645,00 -2 508 200,00 

Rörelseresultat före avskrivningar 98 585,38 -122527,76 -198200,00 

Rörelseresultat efter avskrivningar 98 585,38 -122 527,76 -198 200,00 

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 98 585,38 -122 527,76 -198 200,00 

Resultat från finansiella investeringar 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

8300 Ränteintäkter 0,00 0,06 0,00 
8313 Ränteintäkter kundfordringar 73,60 225,00 0,00 
8314 Ränta Skattekonto 240,00 94,00 0,00 
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 313,60 319,06 0,00 

Räntekostnader och liknande resultatposter 
8400 Räntekostnader 0,00 -0,44 0,00 
8423 Räntekostnader skatter o avgifter -23,00 -57,00 0,00 
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter -23,00 -57,44 0,00 

S:a Resultat från finansiella investeringar 290,60 261,62 0,00 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 98 875,98 -122 266,14 -198 200,00 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 98 875,98 -122 266,14 -198 200,00 

Resultat före skatt 98 875,98 -122 266,14 -198 200,00 

Beräknat resultat 98 875,98 -122 266,14 -198 200.00 

8999 Redovisat resultat -98 875,98 122 266,14 198 200,00 
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Balansrapport 
Preliminär 

Ing balans Period Utg balans 

TILLGÅNGAR 
Omsättningstillgångar 

Fordringar 
1510 Kundfordringar 113 400,00 1 100,00 114 500,00 
1630 Skattekonto 5 878,00 35 451,00 41 329,00 
1680 övr kortfristiga fordr 2 500,00 -2 500,00 0,00 
S:a Fordringar 121 778,00 34 051,00 155 829,00 

Kassa och bank 
1910 Kassa 4119,00 -3 873,00 246,00 
1914 Handkassa 2 - Boende 0,00 808,00 808,00 
1920 Bank, PlusGiro 104 804,64 412 299,98 517 104,62 
1940 Bankkonto 624 061,49 -350 000,00 274 061,49 
S:a Kassa och bank 732 985,13 59 234,98 792 220,11 

S:a Omsättningstillgångar 854 763,13 93 285,98 948 049,11 

S:A TILLGÅNGAR 854 763,13 93 285,98 948 049,11 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 
Eget kapital 

2010 Eget kapital -512 572,44 -259 276,83 -771 849,27 
2068 Vinst el förlust föreg år -259 276,83 381 542,97 122 266,14 
2069 Årets resultat 122 266,14 -221 142,12 -98 875,98 
S:a Eget kapital -649 583,13 -98 875,98 -748 459,11 

Kortfristiga skulder 
2440 Leverantörsskulder -5 539,00 -52 433,00 -57 972,00 
2710 Personalens källskatt -34 307,00 9 169,00 -25 138,00 
2890 övr kortfri skulder -2 380,00 1 400,00 -980,00 
2920 Upplupna semlöner -55 787,00 39 701,00 -16 086,00 
2921 Uppl avg semesterlön -17 528,00 12 474,00 -5 054,00 
2940 Upplupna sociala avgifter -40 247,00 9 229,00 -31 018,00 
2943 Uppl löneskatt på pens.kostn -49 392,00 -13 950,00 -63 342,00 
S:a Kortfristiga skulder -205 180,00 5 590,00 -199 590,00 

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -854 763,13 -93 285,98 -948 049,11 

BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 0,00 0,00 
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