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Organisationsbidrag inom socialt område - Ansökan
1. Inledande information
Organisationsuppgifter
Skriv organisationens namn på samma sätt som det är registrerat som på Skatteverket, det förenklar processen.
Organisationens namn
Föreningen Malmö Kvinnojour
Organisationsnummer
846003-4013
Summa som organisationen ansöker om från arbetsmarknads- och socialnämnden 2022
2 200 000
Organisationens postgiro eller bankgiro
5504-7534
Organisationens firmatecknare
Emily Lundquist

Firmatecknarens kontaktuppgifter
Det är endast firmatecknaren som kan ansöka.
Malmö stads handläggare kommer använda firmatecknarens kontaktuppgifter för att kontakta er vid frågor om er ansökan.
Det är också via firmatecknarens e-postadress ni får reda på när nämnden tagit beslut om bidragsfördelning. Det är därför
viktigt att bevaka de kontaktuppgifterna.
För- och efternamn
Emily Pernilla Lundquist
E-postadress
info@malmokvinnojour.se

Mobiltelefon
0721604120

Notifieringar
E-post

Samtycker ni till att information som ni uppger i ansökan om er verksamhet får publiceras på Malmö stads
hemsida?
Syftet är att kunna informera besökare på hemsidan om verksamheter som beviljats bidrag och vilka kontaktuppgifter de har.
Ja

2. Kontaktuppgifter

Postadress
Malmö stad
205 80 Malmö

Besöksadress
August Palms plats 1

Hemsida
www.malmo.se
E-post
malmostad@malmo.se

Telefon
+46 (0)40-34 10 00
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212000-1124
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Organisationens kontaktinformation
Om organisationen inte har ett gemensamt telefonnummer eller gemensam e-postadress kan ni uppge telefonnummer och e-postadress
till lämplig kontaktperson.

Organisationens gemensamma telefonnummer eller
telefonnummer till kontaktperson
040-30 11 13

Organisationens gemensamma e-post eller e-post till
kontaktperson
Info@malmokvinnojour.se

Hemsida
www.malmokvinnojour.se

Besöksadress
Har ingen besöksadress

Postnummer besöksadress
203 14

Ort besöksadress
Malmö

Postadress
Box 4283

Postnummer postadress
203 14

Ort postadress
Malmö

Ordförandes kontaktuppgifter
Namn
Lidija Jakob

Telefonnummer
0739206676

E-post
lidija.jakob@bjurfors.se

Kassörens kontaktuppgifter
Namn
Lidija Jakob

Telefonnummer
0739206676

E-post
lidija.jakob@bjurfors.se

Firmatecknarens kontaktuppgifter
Namn
Emily Lundquist

Telefonnummer
0721604120

E-postadress
emily@malmokvinnojour.se

3. Organisation och verksamhet
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Antal medlemmar 31 december 2020
Uppge totalt antal medlemmar som er organisation hade den 31 december 2020.
Om er organisation inte har medlemmar kan ni skriva 0.
Skriv ner antalet i rutorna
Totalt antal medlemmar

72

Antal kvinnor

64

Antal män

8

Antal medlemmar som inte definierar sig som män eller kvinnor

0

Antal medlemmar boende i Malmö

53

Uppge organisationens syfte enligt stadgarna
§ 3 Syfte och ändamål
Malmö Kvinnojours uppdrag är att:
- stödja våldsutsatta kvinnor* och barn,
- tillämpa demokratiska arbetsformer präglade av respekt för alla människors lika värde,
- verka för kvinnors och barns rätt till ett liv fritt från våld samt
- belysa och sprida kunskap om våld och förtryck i nära relation.
* Begreppet kvinna omfattar samtliga individer som identifierar sig som kvinna, oavsett juridisk, social och/eller biologisk
könstillhörighet.
Beskriv kort vilka målgrupper som bidraget ska användas till
Kvinnor och barn utsatta för våld i nära relation.
Beskriv kort den verksamhet som ni söker organisationsbidrag för
Exempel på vad ni kan beskriva:
Aktiviteter eller insatser samt omfattningen på dessa, till exempel öppettider eller hur ofta ni ska genomföra en viss insats.
Anställningar samt vad den/de anställda ska göra
Lokalkostnader, administration eller möteskostnader samt syftet med mötena.
Löpande driftskostnader för att att bedriva öppen samtalsmottagning och stödlinje; hyra kansli, inköp material, lönekostnader
administration
Lönekostnader för stödlinjen
Lönekostnader för kuratorer som tillhandahåller stödsamtal till målgruppen
Beskriv hur era insatser eller aktiviteter kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna under det kommande
året
Malmö Kvinnojour har verkat i över 40 år och besitter särskild expertiskunskap inom våld i nära relationer. Malmö Kvinnojour ger
råd, stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor och barn i Malmö och fungerar som en lågtröskelverksamhet för stödsökande.
Genom verksamhetens stödlinje kan våldsutsatta, anhöriga, kollegor och yrkesverksamma erhålla stöd och rådgivning genom telefon,
chatt och mejl. Därtill erbjuder Malmö Kvinnojour en öppen samtalsmottagning, en lågtröskelverksamhet dit våldsutsatta kan komma
på stödsamtal hos verksamhetens kuratorer. Full anonymitet och tystnadsplikt råder och inga journalanteckning förs om inte den
stödsökande själv så önskar.
I den öppna samtalsmottagningen är även barn välkomna för stödsamtal med kurator.
Nytt för verksamheten är att det även finns möjlighet till stödsamtal i grupp i den öppna samtalsmottagningen. Detta är ett led i att
kunna nå ut till fler i behov av stöd utifrån ett ökat behov i verksamheten öppna mottagning.
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Beskriv hur er verksamhet kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna på lång sikt
Med lång sikt menas 5-10 år i framtiden.
Målsättningen för insatserna och med verksamheten är att våldsutsatta ska få hjälp av lämna en våldsam relation och/eller bearbeta de
upplevelser de varit med om. I kontakt med verksamheten kan jouren stärka och motivera den stödsökande samt fungera som et stöd i
kontakten med socialtjänsten under uppbrottsprocessen.
Jouren ämnar också ge den stödsökande verktyg, rådgivning och metoder för att kunna skapa sig ett liv fritt från våld.

Utvärderar ni er verksamhet och era metoder?
Ja
Hur utvärderar ni?
- Regelbundna interna avstämningar avseende klientärenden
- Extern ärendehandledning för personal
- Rutinhandböcker utvecklas och uppdateras kontinuerligt
- Årlig egenkontroll av kvalitetsledningssystem
- Rutiner för klagomål och förbättringsförslag finns
- Statistik förs löpande och följs upp
- Samtliga klienter erbjuds en utvärdering efter insatsens slut
- Uppföljning av klienter görs cirka 3 månader efter avslutad kontakt
- Uppföljning av verksamhetsmålen
Beskriv hur ni arbetar med jämställdhet och jämlikhet i er verksamhet
Malmö Kvinnojours värdegrund vilar på idén om alla människors lika värde och verkar för ett jämställt samhälle fritt från våld. I
verksamheten förs kontinuerlig intern dialog kring samtliga anställdas roller och hur alla spelar en lika viktig roll i en öppen,
respekterande och fungerande verksamhet.
I vårt arbete med klienter är frågor rörande jämställdhet och jämlikhet självklara delar och också en del mot målet att kunna leva ett liv
fritt från våld.
Vänder sig organisationen till barn och unga?
Ja
Beskriv hur ni ger barn och unga möjlighet att påverka
Beskriv hur
barn och unga kan påverka och forma verksamheten
ni återkopplar deras synpunkter till dem
ni återkopplar resultatet av deras synpunkter.
I den öppna samtalsmottagningen ges även barn och unga möjlighet till stödsamtal hos kurator. Verksamheten har under 2020 tagit
fram en egen barnsamtalsmodell, anpassad utifrån barn som har varit med om flertal våldshändelser. Samtalsmodellen har
implementerats i verksamheten och samtliga barn i den öppna samtalsmottagningen samt i skyddat boende erhåller samtal enligt
denna modell.
Verksamheten har reviderat samtliga ledningssystem utifrån barnrättsperspektiv och har även tagit fram ledningssystem för barn i den
öppna samtalsmottagningen. Vidare för vi för även en aktiv dialog med barnen om deras behov, önskemål, vad de vill se mer av, vad
som fungerar väl och baserar vår verksamhetsutveckling utifrån deras behov och önskemål liksom beprövad forskning inom området.
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Beskriv hur er verksamhet är ett komplement eller alternativ till Malmö stads insatser för målgruppen inom det
sociala området
Genom att tillhandahålla kostnadsfria, anonyma stödsamtal med kurator där tystnadsplikt råder når vi en målgrupp som inte vågar,
som är
på väg att lämna eller som redan har lämnat en våldsam partner men som inte önskar gå till kommunens verksamheter där krav på
dokumentation råder. Vi fungerar även som en brygga för stödsökande som inte vågar ta första kontakten med socialtjänsten utifrån
oro.
Malmö Kvinnojour har även en snabbare väg in för den som söker stöd från första kontakt till faktiskt stöd och kan skyndsamt
tillhandahålla tid hos för stödsamtal med kurator. Dessutom kan vi arbeta mer flexibelt och individanpassat med den stödsökande
genom att vid behov även erbjuda praktisk hjälp och medföljning. Malmö Kvinnojour är också den enda jouren i Malmö som erbjuder
stödsamtal i grupp för våldsutsatta kvinnor.

4. Demokratisk värdegrund
Jag intygar att den organisation som jag ansöker om organisationsbidrag för uppfyller ovanstående.

5. Ekonomi från verksamhetsåret 2020
Organisationens utgifter och intäkter 2020
OBS: Alla ekonomiska uppgifter ska gälla organisationens lokala verksamhet och organisation, ej verksamhet och organisation på
nationell nivå.
Skriv in totala beloppet eller antalet i rutorna
Organisationens totala intäkter verksamhetsåret 2020

5 895 564

Totala intäkter från medlemsavgifter verksamhetsåret 2020

7 300

Totala lokalkostnader verksamhetsåret 2020

421 276

Antal anställda under verksamhetsåret 2020

Enl. årsredovisning medeltal 5 - per sista december 2020; 6 stycken

Totala personalkostnader under verksamhetsåret 2020

3 593 207

Har organisationen kollektivavtal för anställda?
Ja
Har er organisation sökt och blivit beviljade bidrag från någon annan myndighet under verksamhetsåret 2020?
Exempelvis Region Skåne, Länsstyrelsen, MUCF, Allmänna Arvsfonden, Socialstyrelsen.
Ja
Uppge alla myndigheter och summa av bidrag
Socialstyrelsen för verksamhetsår 2020: 2 000 000 kr
Har er organisation sökt och blivit beviljade bidrag från någon annan nämnd eller från kommunstyrelsen i Malmö
stad under verksamhetsåret 2020?
Exempelvis fritidsnämnden, kulturnämnden eller funktionsstödsnämnden.
Nej
Har organisationen förfallna skulder till Skatteverket, Malmö stad eller Kronofogden?
Nej
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Har organisationen sålt tjänster till Malmö stad under verksamhetsåret 2020?
Ja
Vilka tjänster och till vilken verksamhet i Malmö stad?
Skyddat boende utifrån biståndsbeslut
Säljer organisationen tjänster till Malmö stad under 2021?
Ja
Vilka tjänster och till vilken verksamhet i Malmö stad?
Skyddat boende och biståndssamtal utifrån biståndsbeslut från socialtjänsten samt kompetensutveckling i form av föreläsningar och
utbildningar.
Planerar organisationen att sälja tjänster under 2022?
Ja
Vilka tjänster och till vilken verksamhet i Malmö stad?
Skyddat boende och biståndssamtal utifrån biståndsbeslut från socialtjänsten samt kompetensutveckling i form av föreläsningar och
utbildningar.

6. Bilagor
Fastställd verksamhetsberättelse för 2020
Verksamhetsberättelse 2020 - digital version.pdf (1,69 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd resultaträkning för 2020
Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 signerad.pdf (393 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd balansräkning för 2020
Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 signerad.pdf (393 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Revisionsrapport för 2020 (underskriven av revisor samt underskriven av auktoriserad revisor om bidraget
uppgår till 250 000 kr eller mer)
Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 signerad.pdf (393 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär budgetplan för 2022
Preliminär budget 2022.pdf (50 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär verksamhetsplan för 2022
Preliminär verksamhetsplan 2022.pdf (49 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Årsmötesprotokoll för 2021 (underskrivet)
Årsmötesprotokoll MKJ 210608 - signerat 210611.pdf (1,03 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Protokoll från konstituerande styrelsemöte för 2021 (underskrivet)
Konstituerande styrelsmöte 210608 - signerat.pdf (371 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Organisationens stadgar
Från och med ansökan inför verksamhetsåret 2020 ska alla ansökande organisationer skicka in sina stadgar, även de som tidigare har
skickat in sina stadgar.
Stadgar för Föreningen Malmö Kvinnojour 210608.pdf (75 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Är det första gången er organisation ansöker om Malmö stads organisationsbidrag inom det sociala området?
Nej

7. Övriga upplysningar
Annan information som kan vara bra för arbetsmarknads- och socialnämnden att känna till
Malmö Kvinnojours årsmöte har efter beslut av styrelsen framflyttats till den 8 juni 2021. Efter årsmötet den 8 juni har jouren bifogat
följande:
- Fastställd verksamhetsberättelse för 2020
- Årsredovisning för 2020
- Revisionsberättelse för 2020
- Årsmötesprotokoll för 2021
- Protokoll för konstituerande styrelsemöte 2021
- Stadgar

8. Intyga uppgifter och information
Jag intygar att samtliga uppgifter i ansökan är riktiga
Ja
Jag intygar att ansökande organisation har tagit del av riktlinjerna för arbetsmarknads- och socialnämndens
organisationsbidrag inom det sociala området.
Ja
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Verksamhetsberättelse
Malmö Kvinnojour
2020

Malmö Kvinnojour – 40 år mot våldet

Styrelsen har ordet
Malmö Kvinnojour är en av landets
äldsta jourer och 2020 fyllde vi 40 år.
Det var något som vi hade planerat att
uppmärksamma genom ett jubileumsevent. Vi bjöd in politiker, socialarbetare,
journalister, advokater, kvinnorättsförespråkare samt experter och bidragsgivare.
Tyvärr tog året 2020 en oväntad vändning. Men i stället för att ställa in ställde
vi om. Under oktober månad, vår födelsemånad, uppmärksammade vi jouren
med ett inlägg varje dag i sociala medier
under hashtagen #viärmalmökvinnojour.
Där kunde man bland annat läsa om
jourens historia, om det arbete vi utför
samt om de anställda, styrelsen och volontärerna.
2020 har varit utmanande på ett sätt
som ingen av oss hade kunnat föreställa
sig. I december 2019 drabbades världen
av Covid-19. Hela samhället påverkades
och behövde ställa om – så även vi på
Malmö Kvinnojour. För vår del har det
inneburit att vi fått arbeta på ett nytt
sätt. Världen nåddes tidigt av informationen att situationen för våldsutsatta kvinnor och barn skulle komma att förvärras.
Unizon varnade för att kvinnor och barn
under pandemin skulle komma att bli
isolerade tillsammans med sin förövare
och att deras handlingsutrymme därmed
begränsas. Så även deras möjligheter för
att söka hjälp, stöd och skydd. Jouren har
dock hela tiden haft god beredskap via
stödtelefonen, den nyöppnade chatten
och en utökning av kuratorernas stödsamtal.
Vi arbetade också aktivt med att ta kontakt med landets samtliga socialförvaltningar för att presentera oss och erbjuda
våra tjänster. Malmö Kvinnojour har
under året tagit fram en barnsamtalsmodell som kommer att implementeras
under 2021.

Trots pandemin arbetade styrelsen och
de anställda i enlighet med den gemensamma vision som formulerats för 2020.
Under senhösten projektanställdes en
kommunikatör som under 2021 kommer
att visualisera vår vision. Därtill rekryterades och påbörjades utbildningen av
ett stort antal nya volontärer vilket syftar
till att såväl öka tillgängligheten för de
stödsökande som att utöka det våldspreventiva arbetet.
I början av 2020 gick jourens verksamhetsledare på föräldraledighet och en av
jourens andra kompetenta medarbetare
fick axla rollen som vikarierande verksamhetsledare. I samband med den förändringen rekryterade jouren också två
nya kuratorer för att möta upp behoven.
Styrelsen vill tacka samtliga anställda för
deras engagemang och hälsar vår nya
kommunikatör och våra nya volontärer
hjärtligt välkomna till Malmö Kvinnojour.
Nu hoppas Malmö Kvinnojour innerligt på
en ljusare framtid, då vi kan mötas igen
och då ingen ska behöva känna rädsla
och oro. För de våldsutsatta kvinnorna
vill vi att de alltid ska få de bästa möjliga
förutsättningarna för att leva ett liv fritt
från våld. Det är för dessa kvinnor som vi
på Malmö Kvinnojour finns!
Lidija Jakob, ordförande
Jenny Mörk, vice ordförande
Eva Malmberg, styrelseledamot
Alexandra Kosovac, sekreterare
Annika Mårtensson, styrelseledamot
Lena Egleus, styrelseledamot

Malmö Kvinnojour är en partipolitisk
och religiöst obunden ideell förening
som verkar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Med 40 års kunskap
driver jouren opinion, arbetar våldsförebyggande och viktigast av allt – ger
skydd och stöd till våldsutsatta kvinnor
och barn.
Med ett centralt beläget kansli och skyddade boenden på hemliga adresser ger
jouren på flera sätt stöd till våldsutsatta.
Kvalitet, engagemang och att göra skillnad för de utsatta är högst på agendan
för jourens medarbetare, styrelse och
volontärer. Malmö Kvinnojours förebyggande arbetet drivs på flera olika sätt.
Jourens verksamhet är indelade i fyra
olika delar:
Skyddat boende
Malmö Kvinnojour har ett antal lägenheter som används som skyddade boenden
när socialtjänsten bedömer att en kvinna
tillfälligt behöver en tryggare boendeform. Vid slutet av 2020 hade jouren
bostäder med plats för fyra kvinnor samt
eventuella medföljande barn och husdjur.
Stödlinje och chatt
Alla kvinnor som är utsatta för våld i
en nära relation eller personer som är
oroliga för en närstående ska ha någonstans att vända sig. Därför har Malmö
Kvinnojour i alla tider haft en stödlinje på
telefon dit vem som helst kan ringa för
råd och stöd. Under 2020 utökades det
här stödet med en chatt som bemannas
alla vardagar.
Samtalsmottagning
Jouren driver en samtalsmottagning där
utsatta kvinnor kan få kostnadsfria stödsamtal med kurator för att bearbeta sina
upplevelser. Malmö Kvinnojour erbjuder
även samtalsstöd på bistånd genom socialtjänsten. Om kvinnan önskar kan hon
vara anonym i stödsamtalen.

Förebyggande och opinionsbildande
arbete
Som en ideell jour har Malmö Kvinnojour
ett uppdrag att driva opinion och förebygga våld. Det görs på olika sätt genom
engagemang i politiken och genom att
sprida kunskap.

Ett annorlunda år
2020 blev ett år vi alla sent kommer
glömma. Pandemin har påverkat oss
alla som individer och samhället i stort
på sätt som vi inte kunnat föreställa oss.
För de som lever i ett våldsamt hem har
konsekvenserna av pandemin blivit särskilt påtagliga.
Många har spenderat mer tid med den
som utsätter dem för våld. Kontakten med
omvärlden minskar med den sociala distanseringen, hemarbete gör det svårare
att upptäcka våld och tillfällena att söka
hjälp har blivit färre för de utsatta.
Redan under våren rapporterade världshälsoorganisationen WHO och Förenta
Nationerna, FN, om en stor oro för ökat
våld när världen började stänga ner. På
Malmö Kvinnojour blev det i början av
pandemin tyst i stödlinjen. Ett allvarligt
tecken på att utsatta inte kunde söka stöd
och på att något behövde göras. Men hur
når man ut till en kvinna som lever isolerad med den som utsätter henne för våld?

40 år i kampen mot våldet
2020 fyllde Malmö Kvinnojour 40 år. Jubileet skulle firas med pompa och ståt.
Planerna för firandet var långt gånga
och inbjudningar hade redan skickats
ut när coronaviruset fann sin väg till
Sverige.
Hoppet om ett firande senare på året levde kvar, men så småningom blev det tydligt att 2020 inte skulle bli ett år för stora
evenemanget. 40-års kalaset behövde
ställas om. I oktober firades därför födelsedagen med en 31 dagar lång kampanj i
sociala medier under hashtagen
#viärmalmökvinnojour. Varje dag delades
berättelser om jourens historia, arbete
och dess medarbetare och styrelse lyftes
fram. Inläggen fick alla positiv respons
och nådde över tusen personer.

Ett axplock av året som gått
Att lösa dessa utmaningar blev årets fokus där en första lösning var att starta
upp en chatt efter en förfrågan från Unizon, som också såg till att chatten kom på
plats. Chatten var igång redan i mars och
har skapat nya möjligheter att komma i
kontakt med oss för den som inte kan eller vill ringa. För att fortsatt kunna ge ett
gott stöd och samtidigt inte riskera att
sprida smittan vidare gjordes också flera
anpassningar på jouren. Många fysiska
stödsamtal har blivit telefon- eller videosamtal, lokalerna har anpassat för säkrare samtal när vi väl träffas fysiskt, samtal
erbjöds utomhus under sommarmånaderna och nya rutiner för att minska risken för
smittspridning kom tidigt på plats.
Sedan, en bit in i pandemin, hände något. Det började ringa igen – och det
ringde mer än någonsin. När året var
slut visade statistiken att samtalen till
stödlinjen hade ökat med hela 50 procent. Ett tydligt bevis på att kvinnojourerna behövs – särskilt i tider av kris.

Trots pandemi med nya behov och
förutsättningar har vardagen fortsatt
på jouren. Utbildningar har genomförts,
nya medarbetare har rekryterats och
utvecklingsarbetet har drivits parallellt
med kärnverksamheten under hela året.
Fler kompententa medarbetare på plats
Under året har jouren förstärkts med ytterligare en kurator, vilket innebär att det
nu totalt finns tre kuratorer som kan erbjuda stödsamtal till utsatta kvinnor och
barn på jouren. Förutom utökningen har
ytterligare en ny kurator rekryterats som
täcker upp under föräldraledighet i personalgruppen.
För att utveckla jouren ytterligare påbörjades även rekrytering av en kommunikatör för projektanställning under 2021.
Tjänsten blev tillsatt under hösten.
Volontärer har också rekryterats i slutet
av året och vi välkomnar varmt våra nytillskott som kommer att introduceras i
verksamheten under 2021.
Stort arbete för att bygga kontaktnät
med socialtjänsten
Trenden med minskade placeringar i
skyddat boende som syntes redan under
2019 har fortsatt under året. Placeringar i
skyddat boende är en av jourens viktigaste inkomstkällor och därför har det under
året gjorts stora satsningar av samtliga
medarbetare för att förstärka kontakten
med socialtjänsten. Medarbetarna på
jouren har ringt till samtliga socialtjänster i landet, gjort en behovsinventering
av socialtjänstens behov och förberett för
digitala informationsträffar riktade mot
socialtjänstens medarbetare.

Kompetensutveckling och aktiviteter
För att kunna fortsätta vara en professionell kvinnojour i framkant är medarbetarnas kompetens en av grundpelarna i
verksamheten. Kompetensutveckling är
därför en viktig del av verksamheten som
har hållits igång även under pandemin.
Under året som gått har Malmö Kvinnojour genomfört följande.
Medarbetare har kompetensutvecklat
inom:
- FREDA, ett verktyg för att identifiera
våld, samt bedöma dess karaktär och farlighetsnivå – för jourens två nya kuratorer
- PATRIARK, en metod för att bedöma och hantera risker för hedersrelaterat våld– för två av kuratorerna
- Digital kvinnofrid – för två kuratorer
Jouren har arrangerat:
En lokal version av Unizons grundkurs
för kvinnojourer. Malmö Kvinnojour
bjöd in Unizon att genomföra kursen på
plats i Malmö och stadens andra lokala jourer var också inbjudna till kursen.
En workshop med representanter från
projektet Jämlik hälsa, som arbetar för
att alla ska ha samma förutsättningar för
hälsa oavsett social bakgrund. Alla jourens aktiva medlemmar var inbjudna till
workshoppen.
Sommaravslutning för jourens
medarbetare.

Skyddat boende

En meningsfull vardag

Under de senaste åren har privata aktörer tagit en allt större del av vad som nu
börjar likna en marknad för placeringar
i skyddat boende. Detta är en stor och
viktig utmaning för alla ideella kvinnojourer att möta.

När de nödvändiga intäkterna från skyddade boenden flyttas till vinstdrivande företag riskerar alltså samhället att tappa
en viktig aktör i arbetet mot våldet. En risk
som behöver tas på allvar och som jouren kommer behöva fortsätta arbeta med
framöver.

Parallellt har en allmänt minskad efterfrågan på skyddade boenden under pandemin märkts av, vilket antas beror på kvinnornas minskade möjlighet att söka stöd
under den här tiden.

Tillsammans med detta märks en annan
trend som påverkar de skyddade boendena - antalet boendedygn minskar.
Bakgrunden till detta är en strävan från
socialtjänsten sida att snabbt få vidare
kvinnorna och barnen till en mer stabil
boendeform. Att hitta en ny fast bostad
är givetvis viktigt för att bygga upp en ny
och stabil grund att stå på. Samtidigt är
det viktigt att inte rusa igenom tiden med
stödet från kvinnojouren för fort. Möjligheten att bearbeta våldet med professionellt stöd är viktig för att ge kvinnorna och
barnen bättre chanser att kunna leva ett
gott liv fritt från våld.

Dessa centrala omvärldsfaktorer har satt
avtryck på Malmö Kvinnojour. De privata
aktörernas framsteg påverkar alla ideella
jourer och en är en viktig utmaning som
behöver mötas. Kvinnojoursrörelsen har
en unik kompetens för och erfarenhet av
att stötta utsatta. Samtidigt har de ideella
jourerna ett uppdrag att driva opinion och
förebyggande arbete – något som privata
aktörer inte har.

				
Antal i boendet 2020

2019

2018

2017

2016

Vuxna (kvinnor) 11

7

18

22

19

Barn

10

6

27

24

21

Husdjur

2

1

Inga
registrerade

Inga
Inga
registrerade registrerade

Antal boendedygn

2020

2019

2018

2017

2016

Vuxna (kvinnor) 881

900

1211

1229

1405

Barn

1 301

1 289

1 089

1 673

649

Med målet att göra skillnad för de kvinnor och barn jouren stöttar lägger Malmö Kvinnojour stort fokus på att de som
bor skyddat ska ha en så givande och
läkande vardag som möjligt. Förutom
samtalsstöd av kurator har de boende
stöd av jourens boendesamordnare som
finns där för allmänt stöd i vardagen,
social samhörighet och som också ordnar aktiviteter för kvinnorna och barnen.
Under 2020 har boendesamordnaren anordnat många luncher och fikastunder
med kvinnorna, bjudit till födelsedagskalas för kvinnorna och ordnat firande av
både påsk och midsommar. Jouren hade
trots pandemin en trevlig sommar med
kvinnorna som bodde här och har spenderat flera dagar på kanalen, stranden
och i Malmös parker. Barnen fick uppleva Skånes djurpark, en dag tillbringades
på äventyrscentret Extreme Zone och tillsammans har flera restaurangmiddagar
delats. Allt för att göra livet så bra som
möjligt för de som verkligen behöver det.

Volontärer och medlemmar
Pandemin satte tydliga avtryck i Malmö
Kvinnojours volontärverksamhet som
behövde anpassa sig för att minska risken för smittspridning. Det begränsande
möjligheterna för volontärerna att stötta i verksamheten, vilket syns tydligt i
årets statistik.
Volontärernas insatser minskade under
2020. Från 2019 års 2 258 timmar föll
siffran till 858 under 2020. Även antalet
volontärer minskade till sju personer, jämfört med de tolv volontärerna jouren hade
under 2019. Samtidigt var 2020 ett år då
det skedde en markant ökning av medlemmar – från 2019 års 37 till 71 under
2020.

Stödlinje och chatt

Fokus på barnets känslor i ny samtalsmodell

Telefonen har ringt mer än någonsin
under 2020. Samtalen ökade med hela
50 procent – och så även antalet stödsökande. Jämfört med 2019 sökte 100
kvinnor mer än förra året stöd hos Malmö Kvinnojour. Ett bevis på att stödet
behövs mer än någonsin – och på att
många väljer att kontakta Malmö Kvinnojour när de söker råd och stöd.

Under våren 2020 startade jouren även
en chatt som långsamt har kommit igång
under året. Chatten ger en helt annan
möjlighet att kontakta jouren för den som
inte kan, vill eller vågar ringa ett telefonsamtal. Trots en långsam start med i genomsnitt 10 chattar i månaden har den
visat sig vara värdefull och den gör det
möjligt att nå ännu fler utsatta kvinnor.

Antal samtal till stödlinjen

Antal stödsökande
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Samtalsmottagning
Över 70 kvinnor har under året fått stöd
genom samtal med jourens kuratorer.
Majoriteten av dem har fått samtal via
den öppna mottagningen, där kostnadsfria samtal erbjuds alla som behöver det, medan övriga har fått sina
samtal på bistånd genom sin kommun.
Under året har 10 klienter fått biståndssamtal genom Malmö Kvinnojour, vilket
kan jämföras med 9 kvinnor (2019) och 8
(2018).

År

Antal stödsam- Nya
tal med kurator ärenden

2020

267

61

2019

96

13

2018

558+161 stödsamtal via
telefon

69

2017

530+294 stödsamtal via
telefon

77

2016

583

94

Stöd till barn är en av Malmö Kvinnojours
prioriterade frågor. Barn som har upplevt våld bär ofta med sig tankar, känslor och upplevelser som de behöver bearbeta för att kunna växa upp till trygga
individer som lever ett liv fritt från våld.
Samtidigt är bra metoder för att prata
med barn en bristvara. Därför har jourens barnkurator arbetat med att ta fram
en egen modell för samtal med barn som
nu är färdig och redo att implementeras.
Barnkuratorn berättar mer.
Varför behövdes en ny barnsamtalsmodell?
Vi och flera andra kvinnojourer har under
en lång tid känt ett behov av en samtalsmodell som tar ett helhetsgrepp om barnets upplevelser. Den modell som vi och
många andra använt tidigare, Trappan,
har ett fokus på en specifik våldsupplevelse, men barnet har ju ofta upplevt många
olika våldshändelser. Vi kände att det lätt
kunde bli för snävt och att något bredare
behövdes.
Vad utmärker Malmö Kvinnojours modell?
Vår samtalsmodell har fokus på barnet
och hens tankar och känslor. Att barnet
ska må bra och hitta vägen dit är det viktigaste och vi lägger mindre vikt vid själva
våldshändelserna även om de självklart
också får ta plats.
Samtalen är uppbyggda efter olika teman
som både fungerar som en serie och som
kan stå för sig själva. Då kan man som kurator plocka ut de delar som känns relevanta just för den individen. Några av de
teman som finns med handlar om att bli
arg, relationer och familjen.
I samtalet pratar vi sedan mycket om barnets känslor kring just det ämnet och om
hur hen kan hantera dem. Vi jobbar ofta
kreativt och barnet kan exempelvis rita

som en del av samtalet. Det beror helt på
just det barnets behov.
Hur gjorde ni för att ta fram samtalsmodellen?
Vi har tittat mycket på andra samtalsmodeller om att hantera kris och trauma och
har bland annat hämtat inspiration från
stöd till flyktingar, som jag själv jobbat
med tidigare.
Även den amerikanska modellen Kids
Club har varit en stor inspirationskälla. Vi
kom också i kontakt med en holländsk organisation, Blijf Groep, vilka också inspirerats av Kids Club och som själva tagit
fram en anpassad version som de använt
med goda resultat. Det gav oss verkligen
en boost och känsla av att vi var på rätt
väg i vårt tänk. Blijf Groep har gett oss
ovärderlig hjälp genom att de delat med
sig av sin kunskap och sina erfarenheter.
Har ni hunnit testa den än?
Hittills har vi testat den på ett barn där
den har fungerat bra. Hen har fått hjälp att
sätta ord på sina känslor och vi har pratat
mycket om att hitta konstruktiva sätt att
vara arg på. Jag tycker våra samtal har
fungerat jättebra. Däremot är det bästa
kvittot på att vi lyckats att barnet själv uttrycker en önskan att fortsätta träffas. Nu
ser vi fram emot att kunna fortsätta testa
och implementera modellen under 2021.

Förebyggande och opinionsbildande arbete

Tack!

Ett av kvinnojourernas viktiga uppdrag
är att vara drivande i det opinionsbildande och förebyggande arbetet mot
våld i nära relationer. Tillsammans med
den ökade konkurrensen från privata
aktörer, på vad som nu börjar te sig allt
mer som en marknad för stöd till våldsutsatta, behöver kvinnojourerna stärka
sin position för att kunna stötta utsatta
människor på bästa sätt.

Vi på Malmö Kvinnojour vill rikta ett
varmt tack till alla privatpersoner, företag, stiftelser och andra organisationer
som under året har skänkt gåvor till vår
verksamhet. Alla donationer är otroligt
värdefulla bidrag för de kvinnor och
barn vi stöttar.

Därför har Malmö Kvinnojour under året
arbetat aktivt framför allt med att stärka
varumärket och marknadsföringen. En ny
grafisk profil som visar på jourens professionalitet lanserades under våren och
under hösten lanserades en ny hemsida
som gör det ännu lättare för stödsökande
att hitta jouren.

Tillfällen att uppmärksamma våldsutsatta måste tas till vara
Just före pandemin slog till inföll internationella kvinnodagen, 8 mars, då
jouren traditionsenligt delade ut 1 500
rosor på Gustav Adolfs torg. I samband
med rosutdelningen anordnades den
här gången även ett dansevent på torget. Dagen blev en succé med rosor som
snabbt försvann till människor som gick
därifrån med lite mer kunskap om
Malmö Kvinnojour.
Även under hösten infaller ett viktigt datum i kvinnofridsrörelsen, 25 november,
den internationella dagen mot våld mot
kvinnor. Malmö Kvinnojour uppmärksammar i regel dagen med en ljusmanifestation som även den hålls på Gustav Adolfs
torg.
Men just då coronavirusets andra våg
slog som hårdast mot landet var det inte
läge att göra någonting utanför jourens
fyra väggar. Därför blev manifestationen i stället helt digital och firades under
hashtagen #tändettljusförhenne. Manifestationen nådde över tusen människor
och många tände själva ljus i sina fönster
under dagen.
För att fler ska få verktyg att identifiera
våld och hjälpa utsatta personer har jouren hållit sina föreläsningar vid liv även under pandemin. Fackförbundet Vision fick
vid ett tillfälle handfasta tips om vad man

som arbetsgivare kan göra för att se och
motverka våld när många jobbar hemma
på heltid, Vänsterpartiet fick lära sig mer
om våld och hur det påverkar samhället,
och även Irakiska kulturföreningen bjöd
in jouren till en föreläsning om våld i nära
relationer.

Stort tack till:
- Apple, Mac Store
- Arne Österlings Stiftelse
- Citadellkliniken
- Crack Design
- Erik Tegners minnesfond
- Frasses Fulflyttar
- Husie Damklubb
- Just Nu Tryckeri
- Karaten Bygg
- Liebling
- Lions Club, Oxie
- Lush, Malmö
- Malmö Pastorat, Kirsebergs församling
- Malmö Pastorat, St. Petri Kyrka
- Malmö-Limhamns Soroptimistklubb
- Mat och chokladstudion
- Medeon AB
- Odd Fellow Ordern
- Pill and Punch
- Roses with names
- Rotary Malmö
- Skånemejerier
- Toppengallerian, Höllviken
- Yoga Devata
Kolla med Biljana om det finns fler

www.malmokvinnojour.se
040-30 11 13
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Allmiint om verksamheten
Malmö Kvinnojour är en partipolitiskt- och religiöst obunden ideell fiirening, grundad år 1980
Föreningen strävar efter ett jåimställt samhälle fritt från våld och vänder sig till våldsutsatta
kvinnor.
Föreningen har sitt säte i MALMÖ.

Frömjande av dndamålet
2020har varit ett minst sagt annorlunda år där corona pandemin har påverkat hela världen. I takt
med att samhiillet stiingt ner har kvinnor och barn som lever i en våldsam relation blivit mer
utsatta, samtidigt som deras möjligheter att söka $älp har minskat.
Enligt en rapport fran Förenta nationema, FN, har våldet ökat med 30 procent runt om i världen,
i Sverige likaså. Detta har även måirkts hos Malmö Kvinnojour, där antalet samtal till stödlinjen
har ökat med 50 procent och efterfrågan på stödsamtal har varit stort.
Malmö Kvinnojours fokus har varit att ställa om för att fortsätta nå ut och kunna ge
professionellt skydd och stöd till alla de kvinnor och barn som behöver det. Under vären2020
öppnades en chatt som gör det möjligt ftir de som inte kan eller vill ringa ftir att få kontakt med
jouren, stödsamtal har utökats till att också erbjudas över telefon, videosamtal eller utomhus, och
verksamheten har ökat antalet kuratorer ftir att kunna möta behovet i samhället.
2020 var även året då Malmö Kvinnojour fyllde 40 år. Dessvärre fick visionen om ett stort
firande våinta på grund av pandemin. I stället uppmärksammades jourens jubileum genom ett
digitalt firande i oktober månad, under hashtagen #viärmalmökvinnojour dtir verksamheten
presenterades ur flera perspektiv. Malmö Kvinnojour har under året även arbetat med digital
synlighet och har bland annat anordnat en digital ljusmanifestation under hashtagen
#tändettljusftirhenne vid intemationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor, samt
deltagit i ett digitalt Malmö Pride.
Som avslutning vill Malmö Kvinnojour rikta ett stort tack till alla fantastiska medarbetare,
styrelseledamöter och volontåirer ftir ert engagemang och styrka under deffa märkliga är. Vi vill
också tacka alla stödmedlemmar, samarbetspartners och donatorer. Genom ert engagemang kan
Malmö Kvinnojour fortsätta göra skillnad så att kvinnor och barn kan leva ett liv fritt fran våld.

Flerårsöversikt (Tkr)
Huvudintiikter
Årets överskott
Soliditet (%)

2020
s 808
301
73

2019
5 066
263
90

2018
5 216
222
84

24fl
4 9t3
174
87

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterftiljande resultat- och balansräkning
med noter.
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Föreningens intäkter
Medlemsavgifter
Gåvor
Bidrag
Nettoomsättning
Öwiga rörelseintåikter
Summa fiireningens intäkter
X'öreningens kostnader
Övriga externa kosfirader
Personalkostnader
Summa fiireningens kostnader

Rörelseresultat

2020-01-01
-2020-12-3r

7 300

2n asl
3 587 000

I

940 974
87 239
5 895 564

2

-2000 st7
-3 s93 207
-5 593 724
301 840

2019-01-01

-20'9-t2-31

3 500
226 562
2 818 296
2 017 281
36 706
5 102 345

-2 099 186
-2 740 259
-4839 445
262900

Finansiella poster
Råintekosfirader

Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

-742
-742
301 098

262 610

Resultat llire skatt

301 098

262 610

Årets överskott

301 098

262

-29A

-290

610-

#
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Not

2020-12-31

2019-12-31

I

TILLGÅNGAR
0msättningstillgångar

Kortfristigafordringar
Kundfordringar
Öwiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

188 662

185 050

t2 488

3 094

lgt 497
392 647

222084
410228

228 748

228748

228 748
228 748

s 961 891

4 334 238

5 961 891
6 583 286

4334238

Ko rtfr istiga p lac erin g ar

Övriga kortfr istiga placeringar
Summa kortfristiga placeringar
Kossa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

6 s83

286

4 973

2t4

4973214

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat
Eget kapital vid räkenskapsårets slut

a

1

301 098

7r0
262 6t0

4787 418

4 486320

1 116 000

40 000
184 923
65 402
107 074
89 495
486 894

4 486320

4 223

Kortfristiga skulder
Förskott projekt
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPTTAL OCH
SKULDER

356 363
6t 362
123 24t
138 902
1 795 868

6 583

286

4973214a
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Noter
Not

I

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Ärsredovisningen åir upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokftiringsnåimndens
allmåinna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre fiiretag.

Not 2 Medelantalet anställda
2020

2019

5

a
J

Medelantalet ansttillda

Not 3 Eget kapital ideell fiirening

2020-t2-31
Eget kapital vid räkenskapsårets början
Å.rets resultat
Belopp vid årets utgång

Malmö 343

4 486320

2019-12-31

4223 710

301 098

262 610

4787 418

4 486320
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Revisorspåteckning
Vår revisionsberättelse har låimnats
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Revisionsberättelse
Till ftireningsstämman i Föreningen Malmö Kvinnojour
Org.nr 846003-4013

Rapport om årsredovisningen
Unalanden

Vi har utftrt en revision av årsredovisningen för Föreningen Malmö Kvinnojour för räkenskapsåret 2020.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av
foreningens finansiella ställning per den 2020-12-3 I och av dess finansiella resultat for året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därftr att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen fdr föreningen.
GrundJör uttalanden

Vi har utfort revisionen enligt Intemational
närmare i avsnittet Revisorns ansvar.
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Standards on Auditing

Yi är oberoende i

(lSA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt

törhållande

till

föreningen enligt god revisorssed

i

dessa standarder beskrivs

Sverige och har

i tivrigt fullgiort vårt

Vi anser aft de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och andamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en råttvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar
även för den intema kontroll som den bedömer är nödvändig ftr att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen for bedömningen av Iöreningens formåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är
tillämpligt, om forhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt
drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.
Revisorns ansvar
Våra mål är aft uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet,
men är ingen garanti för att en revision som utft)rs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en
sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
förvtintas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och
utfrr granskningsåtgärder bland annat utilrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsentiga för att utgöra en grund
lbr våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till foljd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, fbrfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande äv
intem kontroll.
- skaffar vi oss en forståelse av den del av ldreningens intema kontroll som har betydelse fijr vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är
lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte lbr att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar vi lämpligheten
upplysningar.

i

de redovisningsprinciper som används och rimligheten

i

styrelsens uppskaftningar

i

redovisningen och tillhörande

- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats,
med grund i de inhåmtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon viisentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som
kan leda till betydande tvivel om ftlreningens lbrmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste
vi revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningama årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktom eller, om sådana
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra aft en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.

i

i

- ufvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, daribland upplysningama, och om årsredovisningen
återger de underliggande transaktionerna och händelsema på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten tör den. Vi maste också informera om
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den intema kontrollen som vi identifierat.^
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Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfort en revision av styrelsens förvaltning för Föreningen Malmö Kvinnojour för räkenskapsåret
2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande {öreningens vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att

foreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget

i

fbrvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för

räkenskapsåret.

Grundför attalanden

Vi har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.Yi är oberoende i
förhållande

till

föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullglort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret fbr ft)rslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid forslag till utdelning innefattar detta
bland annat en bedömning av om utdelningen är ftlrsvarlig med hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på
storleken av föreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och stållning i övrigt.
Styrelsen ansvarar Ibr föreningens organisation och forvaltningen av ft)reningens angelägenheter. Defta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma
föreningens ekonomiska situation och att tillse att ft)reningens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens
ekonomiska angelägenheter i Ovrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvsr
Vårt mål beträffande revisionen av ftirvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad
av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller
- på något annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska Iöreningar, årsredovisningslagen eller stadgama.

Vårt mål beträffande revisionen av ft)rslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om dett4 är att med rimlig
grad av säkerhet bedöma om förslaget ar fOrenligt med lagen om ekonomiska Iöreningar.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti fiJr att en revision som utfors enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
åtgärder eller ft)rsummelser som kan föranleda ersäftningsskyldighet mot fdreningen, eller aft ett ffirslag till dispositioner av föreningens vinst eller
förlust inte är förenligt med lagen om ekonomiska öreningar.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Granskningen av förvaltningen och ft)rslaget till dispositioner av öreningens vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av
räkenskapema. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgangspunkt i risk och väsentlighet.
Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgårder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för fbreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och
andra ftrhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uftalande om styrelsens förslag till dispositioner
beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om fdrslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

Malmö den 2021-
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Råikenskapsåret
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Föreningen Malmö Kvinnojour
Org.nr 846003-4013

Styrelsen ftir Föreningen Malmö Kvinnojour
2020

Årsredovisningen

åir

ftr

(4)

härmed avge årsredovisning ftir råikenskapsåret

upprättad i svenska kronor, SEK.

Allmiint om verksamheten
Malmö Kvinnojour är en partipolitiskt- och religiöst obunden ideell fiirening, grundad år 1980
Föreningen strävar efter ett jåimställt samhälle fritt från våld och vänder sig till våldsutsatta
kvinnor.
Föreningen har sitt säte i MALMÖ.

Frömjande av dndamålet
2020har varit ett minst sagt annorlunda år där corona pandemin har påverkat hela världen. I takt
med att samhiillet stiingt ner har kvinnor och barn som lever i en våldsam relation blivit mer
utsatta, samtidigt som deras möjligheter att söka $älp har minskat.
Enligt en rapport fran Förenta nationema, FN, har våldet ökat med 30 procent runt om i världen,
i Sverige likaså. Detta har även måirkts hos Malmö Kvinnojour, där antalet samtal till stödlinjen
har ökat med 50 procent och efterfrågan på stödsamtal har varit stort.
Malmö Kvinnojours fokus har varit att ställa om för att fortsätta nå ut och kunna ge
professionellt skydd och stöd till alla de kvinnor och barn som behöver det. Under vären2020
öppnades en chatt som gör det möjligt ftir de som inte kan eller vill ringa ftir att få kontakt med
jouren, stödsamtal har utökats till att också erbjudas över telefon, videosamtal eller utomhus, och
verksamheten har ökat antalet kuratorer ftir att kunna möta behovet i samhället.
2020 var även året då Malmö Kvinnojour fyllde 40 år. Dessvärre fick visionen om ett stort
firande våinta på grund av pandemin. I stället uppmärksammades jourens jubileum genom ett
digitalt firande i oktober månad, under hashtagen #viärmalmökvinnojour dtir verksamheten
presenterades ur flera perspektiv. Malmö Kvinnojour har under året även arbetat med digital
synlighet och har bland annat anordnat en digital ljusmanifestation under hashtagen
#tändettljusftirhenne vid intemationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor, samt
deltagit i ett digitalt Malmö Pride.
Som avslutning vill Malmö Kvinnojour rikta ett stort tack till alla fantastiska medarbetare,
styrelseledamöter och volontåirer ftir ert engagemang och styrka under deffa märkliga är. Vi vill
också tacka alla stödmedlemmar, samarbetspartners och donatorer. Genom ert engagemang kan
Malmö Kvinnojour fortsätta göra skillnad så att kvinnor och barn kan leva ett liv fritt fran våld.

Flerårsöversikt (Tkr)
Huvudintiikter
Årets överskott
Soliditet (%)

2020
s 808
301
73

2019
5 066
263
90

2018
5 216
222
84

24fl
4 9t3
174
87

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterftiljande resultat- och balansräkning
med noter.
^
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Resultaträkning

2 (4)

Not
I

Föreningens intäkter
Medlemsavgifter
Gåvor
Bidrag
Nettoomsättning
Öwiga rörelseintåikter
Summa fiireningens intäkter
X'öreningens kostnader
Övriga externa kosfirader
Personalkostnader
Summa fiireningens kostnader

Rörelseresultat

2020-01-01
-2020-12-3r

7 300

2n asl
3 587 000

I

940 974
87 239
5 895 564

2

-2000 st7
-3 s93 207
-5 593 724
301 840

2019-01-01

-20'9-t2-31

3 500
226 562
2 818 296
2 017 281
36 706
5 102 345

-2 099 186
-2 740 259
-4839 445
262900

Finansiella poster
Råintekosfirader

Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

-742
-742
301 098

262 610

Resultat llire skatt

301 098

262 610

Årets överskott

301 098

262

-29A

-290

610-

#
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Balansräkning
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Not

2020-12-31

2019-12-31

I

TILLGÅNGAR
0msättningstillgångar

Kortfristigafordringar
Kundfordringar
Öwiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

188 662

185 050

t2 488

3 094

lgt 497
392 647

222084
410228

228 748

228748

228 748
228 748

s 961 891

4 334 238

5 961 891
6 583 286

4334238

Ko rtfr istiga p lac erin g ar

Övriga kortfr istiga placeringar
Summa kortfristiga placeringar
Kossa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

6 s83

286

4 973

2t4

4973214

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat
Eget kapital vid räkenskapsårets slut

a

1

301 098

7r0
262 6t0

4787 418

4 486320

1 116 000

40 000
184 923
65 402
107 074
89 495
486 894

4 486320

4 223

Kortfristiga skulder
Förskott projekt
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPTTAL OCH
SKULDER

356 363
6t 362
123 24t
138 902
1 795 868

6 583

286

4973214a

p\
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Noter
Not

I

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Ärsredovisningen åir upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokftiringsnåimndens
allmåinna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre fiiretag.

Not 2 Medelantalet anställda
2020

2019

5

a
J

Medelantalet ansttillda

Not 3 Eget kapital ideell fiirening

2020-t2-31
Eget kapital vid räkenskapsårets början
Å.rets resultat
Belopp vid årets utgång

Malmö 343

4 486320

2019-12-31

4223 710

301 098

262 610

4787 418

4 486320

2021

!,.qG-L
Alexandra Kosovac
Ledamot

Ledamot

/"** (o,&ä
/

T"nuEgleus
Ledamot

Ledamot

Revisorspåteckning
Vår revisionsberättelse har låimnats

l5 I I

2A2l

Oskar Kantoft
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till ftireningsstämman i Föreningen Malmö Kvinnojour
Org.nr 846003-4013

Rapport om årsredovisningen
Unalanden

Vi har utftrt en revision av årsredovisningen för Föreningen Malmö Kvinnojour för räkenskapsåret 2020.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av
foreningens finansiella ställning per den 2020-12-3 I och av dess finansiella resultat for året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därftr att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen fdr föreningen.
GrundJör uttalanden

Vi har utfort revisionen enligt Intemational
närmare i avsnittet Revisorns ansvar.
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Standards on Auditing

Yi är oberoende i

(lSA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt

törhållande

till

föreningen enligt god revisorssed

i

dessa standarder beskrivs

Sverige och har

i tivrigt fullgiort vårt

Vi anser aft de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och andamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en råttvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar
även för den intema kontroll som den bedömer är nödvändig ftr att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen for bedömningen av Iöreningens formåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är
tillämpligt, om forhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt
drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.
Revisorns ansvar
Våra mål är aft uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet,
men är ingen garanti för att en revision som utft)rs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en
sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
förvtintas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och
utfrr granskningsåtgärder bland annat utilrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsentiga för att utgöra en grund
lbr våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till foljd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, fbrfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande äv
intem kontroll.
- skaffar vi oss en forståelse av den del av ldreningens intema kontroll som har betydelse fijr vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är
lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte lbr att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar vi lämpligheten
upplysningar.

i

de redovisningsprinciper som används och rimligheten

i

styrelsens uppskaftningar

i

redovisningen och tillhörande

- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats,
med grund i de inhåmtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon viisentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som
kan leda till betydande tvivel om ftlreningens lbrmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste
vi revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningama årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktom eller, om sådana
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra aft en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.

i

i

- ufvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, daribland upplysningama, och om årsredovisningen
återger de underliggande transaktionerna och händelsema på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten tör den. Vi maste också informera om
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den intema kontrollen som vi identifierat.^
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Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfort en revision av styrelsens förvaltning för Föreningen Malmö Kvinnojour för räkenskapsåret
2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande {öreningens vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att

foreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget

i

fbrvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för

räkenskapsåret.

Grundför attalanden

Vi har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.Yi är oberoende i
förhållande

till

föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullglort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret fbr ft)rslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid forslag till utdelning innefattar detta
bland annat en bedömning av om utdelningen är ftlrsvarlig med hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på
storleken av föreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och stållning i övrigt.
Styrelsen ansvarar Ibr föreningens organisation och forvaltningen av ft)reningens angelägenheter. Defta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma
föreningens ekonomiska situation och att tillse att ft)reningens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens
ekonomiska angelägenheter i Ovrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvsr
Vårt mål beträffande revisionen av ftirvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad
av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller
- på något annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska Iöreningar, årsredovisningslagen eller stadgama.

Vårt mål beträffande revisionen av ft)rslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om dett4 är att med rimlig
grad av säkerhet bedöma om förslaget ar fOrenligt med lagen om ekonomiska Iöreningar.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti fiJr att en revision som utfors enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
åtgärder eller ft)rsummelser som kan föranleda ersäftningsskyldighet mot fdreningen, eller aft ett ffirslag till dispositioner av föreningens vinst eller
förlust inte är förenligt med lagen om ekonomiska öreningar.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Granskningen av förvaltningen och ft)rslaget till dispositioner av öreningens vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av
räkenskapema. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgangspunkt i risk och väsentlighet.
Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgårder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för fbreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och
andra ftrhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uftalande om styrelsens förslag till dispositioner
beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om fdrslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.
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Råikenskapsåret
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Föreningen Malmö Kvinnojour
Org.nr 846003-4013

Styrelsen ftir Föreningen Malmö Kvinnojour
2020

Årsredovisningen

åir

ftr

(4)

härmed avge årsredovisning ftir råikenskapsåret

upprättad i svenska kronor, SEK.

Allmiint om verksamheten
Malmö Kvinnojour är en partipolitiskt- och religiöst obunden ideell fiirening, grundad år 1980
Föreningen strävar efter ett jåimställt samhälle fritt från våld och vänder sig till våldsutsatta
kvinnor.
Föreningen har sitt säte i MALMÖ.

Frömjande av dndamålet
2020har varit ett minst sagt annorlunda år där corona pandemin har påverkat hela världen. I takt
med att samhiillet stiingt ner har kvinnor och barn som lever i en våldsam relation blivit mer
utsatta, samtidigt som deras möjligheter att söka $älp har minskat.
Enligt en rapport fran Förenta nationema, FN, har våldet ökat med 30 procent runt om i världen,
i Sverige likaså. Detta har även måirkts hos Malmö Kvinnojour, där antalet samtal till stödlinjen
har ökat med 50 procent och efterfrågan på stödsamtal har varit stort.
Malmö Kvinnojours fokus har varit att ställa om för att fortsätta nå ut och kunna ge
professionellt skydd och stöd till alla de kvinnor och barn som behöver det. Under vären2020
öppnades en chatt som gör det möjligt ftir de som inte kan eller vill ringa ftir att få kontakt med
jouren, stödsamtal har utökats till att också erbjudas över telefon, videosamtal eller utomhus, och
verksamheten har ökat antalet kuratorer ftir att kunna möta behovet i samhället.
2020 var även året då Malmö Kvinnojour fyllde 40 år. Dessvärre fick visionen om ett stort
firande våinta på grund av pandemin. I stället uppmärksammades jourens jubileum genom ett
digitalt firande i oktober månad, under hashtagen #viärmalmökvinnojour dtir verksamheten
presenterades ur flera perspektiv. Malmö Kvinnojour har under året även arbetat med digital
synlighet och har bland annat anordnat en digital ljusmanifestation under hashtagen
#tändettljusftirhenne vid intemationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor, samt
deltagit i ett digitalt Malmö Pride.
Som avslutning vill Malmö Kvinnojour rikta ett stort tack till alla fantastiska medarbetare,
styrelseledamöter och volontåirer ftir ert engagemang och styrka under deffa märkliga är. Vi vill
också tacka alla stödmedlemmar, samarbetspartners och donatorer. Genom ert engagemang kan
Malmö Kvinnojour fortsätta göra skillnad så att kvinnor och barn kan leva ett liv fritt fran våld.

Flerårsöversikt (Tkr)
Huvudintiikter
Årets överskott
Soliditet (%)

2020
s 808
301
73

2019
5 066
263
90

2018
5 216
222
84

24fl
4 9t3
174
87

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterftiljande resultat- och balansräkning
med noter.
^

Ftrl
4(

Föreningen Malmö Kvinnojour
Org.nr 846003-4013

Resultaträkning
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Not
I

Föreningens intäkter
Medlemsavgifter
Gåvor
Bidrag
Nettoomsättning
Öwiga rörelseintåikter
Summa fiireningens intäkter
X'öreningens kostnader
Övriga externa kosfirader
Personalkostnader
Summa fiireningens kostnader

Rörelseresultat

2020-01-01
-2020-12-3r

7 300

2n asl
3 587 000

I

940 974
87 239
5 895 564

2

-2000 st7
-3 s93 207
-5 593 724
301 840

2019-01-01

-20'9-t2-31

3 500
226 562
2 818 296
2 017 281
36 706
5 102 345

-2 099 186
-2 740 259
-4839 445
262900

Finansiella poster
Råintekosfirader

Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

-742
-742
301 098

262 610

Resultat llire skatt

301 098

262 610

Årets överskott

301 098

262

-29A

-290

610-

#
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Balansräkning
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Not

2020-12-31

2019-12-31

I

TILLGÅNGAR
0msättningstillgångar

Kortfristigafordringar
Kundfordringar
Öwiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

188 662

185 050

t2 488

3 094

lgt 497
392 647

222084
410228

228 748

228748

228 748
228 748

s 961 891

4 334 238

5 961 891
6 583 286

4334238

Ko rtfr istiga p lac erin g ar

Övriga kortfr istiga placeringar
Summa kortfristiga placeringar
Kossa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

6 s83

286

4 973

2t4

4973214

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat
Eget kapital vid räkenskapsårets slut

a

1

301 098

7r0
262 6t0

4787 418

4 486320

1 116 000

40 000
184 923
65 402
107 074
89 495
486 894

4 486320

4 223

Kortfristiga skulder
Förskott projekt
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPTTAL OCH
SKULDER

356 363
6t 362
123 24t
138 902
1 795 868

6 583

286

4973214a

p\
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Noter
Not

I

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Ärsredovisningen åir upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokftiringsnåimndens
allmåinna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre fiiretag.

Not 2 Medelantalet anställda
2020

2019

5

a
J

Medelantalet ansttillda

Not 3 Eget kapital ideell fiirening

2020-t2-31
Eget kapital vid räkenskapsårets början
Å.rets resultat
Belopp vid årets utgång

Malmö 343

4 486320

2019-12-31

4223 710

301 098

262 610

4787 418

4 486320

2021

!,.qG-L
Alexandra Kosovac
Ledamot

Ledamot

/"** (o,&ä
/

T"nuEgleus
Ledamot

Ledamot

Revisorspåteckning
Vår revisionsberättelse har låimnats

l5 I I
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Oskar Kantoft
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Revisionsberättelse
Till ftireningsstämman i Föreningen Malmö Kvinnojour
Org.nr 846003-4013

Rapport om årsredovisningen
Unalanden

Vi har utftrt en revision av årsredovisningen för Föreningen Malmö Kvinnojour för räkenskapsåret 2020.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av
foreningens finansiella ställning per den 2020-12-3 I och av dess finansiella resultat for året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därftr att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen fdr föreningen.
GrundJör uttalanden

Vi har utfort revisionen enligt Intemational
närmare i avsnittet Revisorns ansvar.
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Standards on Auditing

Yi är oberoende i

(lSA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt

törhållande

till

föreningen enligt god revisorssed

i

dessa standarder beskrivs

Sverige och har

i tivrigt fullgiort vårt

Vi anser aft de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och andamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en råttvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar
även för den intema kontroll som den bedömer är nödvändig ftr att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen for bedömningen av Iöreningens formåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är
tillämpligt, om forhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt
drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.
Revisorns ansvar
Våra mål är aft uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet,
men är ingen garanti för att en revision som utft)rs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en
sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
förvtintas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och
utfrr granskningsåtgärder bland annat utilrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsentiga för att utgöra en grund
lbr våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till foljd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, fbrfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande äv
intem kontroll.
- skaffar vi oss en forståelse av den del av ldreningens intema kontroll som har betydelse fijr vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är
lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte lbr att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar vi lämpligheten
upplysningar.

i

de redovisningsprinciper som används och rimligheten

i

styrelsens uppskaftningar

i

redovisningen och tillhörande

- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats,
med grund i de inhåmtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon viisentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som
kan leda till betydande tvivel om ftlreningens lbrmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste
vi revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningama årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktom eller, om sådana
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra aft en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.

i

i

- ufvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, daribland upplysningama, och om årsredovisningen
återger de underliggande transaktionerna och händelsema på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten tör den. Vi maste också informera om
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den intema kontrollen som vi identifierat.^
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra ftirfattningar

AUDITIADMINIADVISORY

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfort en revision av styrelsens förvaltning för Föreningen Malmö Kvinnojour för räkenskapsåret
2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande {öreningens vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att

foreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget

i

fbrvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för

räkenskapsåret.

Grundför attalanden

Vi har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.Yi är oberoende i
förhållande

till

föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullglort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret fbr ft)rslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid forslag till utdelning innefattar detta
bland annat en bedömning av om utdelningen är ftlrsvarlig med hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på
storleken av föreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och stållning i övrigt.
Styrelsen ansvarar Ibr föreningens organisation och forvaltningen av ft)reningens angelägenheter. Defta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma
föreningens ekonomiska situation och att tillse att ft)reningens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens
ekonomiska angelägenheter i Ovrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvsr
Vårt mål beträffande revisionen av ftirvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad
av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller
- på något annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska Iöreningar, årsredovisningslagen eller stadgama.

Vårt mål beträffande revisionen av ft)rslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om dett4 är att med rimlig
grad av säkerhet bedöma om förslaget ar fOrenligt med lagen om ekonomiska Iöreningar.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti fiJr att en revision som utfors enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
åtgärder eller ft)rsummelser som kan föranleda ersäftningsskyldighet mot fdreningen, eller aft ett ffirslag till dispositioner av föreningens vinst eller
förlust inte är förenligt med lagen om ekonomiska öreningar.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Granskningen av förvaltningen och ft)rslaget till dispositioner av öreningens vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av
räkenskapema. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgangspunkt i risk och väsentlighet.
Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgårder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för fbreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och
andra ftrhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uftalande om styrelsens förslag till dispositioner
beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om fdrslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.
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Preliminär budget 2022
Malmö Kvinnojour
INTÄKTER
Logiintäkter

1 600 000

Organisationsbidrag Malmö stad
Underlag kostnader , se nedan: Kontor/ kansli samt Öppen mottagning

2 200 000

Bidrag/ anslag övriga givare

1 800 000

Gåvor
Medlemsintäkter
TOTALT:

150 000
8 000
5 758 000

KOSTNADER
PERSONAL
Handledning personal

80 000

Kompetensutveckling
Friskvård

150 000

Arvodering styrelsen

120 000

Totalt

366 000

16 000

KONTOR/ KANSLI
Hyra kansli/ kontor

445 000

Kostnad kansli

175 000

Totalt:

620 000

SKYDDAD BOSTAD
Personalkostnader
Hyra lägenheter
Kostnad lägenheter
Aktivitet boende
Totalt:

1 200 000
350 000
170 000
75 000
1 795 000

ÖPPEN MOTTAGNING
Personalkostnad Administration
Stödlinjen

600 000

Personalkostnader (1 personal)
Övriga kostnader (IT/telefoni/ material etc)

500 000
25 000

Samtalsmottagning
Personalkostnader (2 kuratorer)
Övriga kostnader (IT/telefoni/ material etc)

1 200 000

Totalt:

2 350 000

25 000

FÖREBYGGANDE ARBETE
Personalkostnader
Övriga kostnader (material, markandsföring, etc.)

200 000

Totalt:

250 000

50 000

ÖVRIGT
Volontärverksamhet
Resekostnader
Projekt
Revision/ bokföring
Bankkostnad
Diverse övriga kostnader
Företagsförsäkring
Totalt:

TOTALT:
Resultat:

50 000
70 000
100 000
120 000
15 000
10 000
12 000
377 000
5 758 000
0

Preliminär verksamhetsplan för 2022
Malmö Kvinnojour är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening som verkar för
ett jämställt samhälle fritt från våld. Malmö Kvinnojour är en av Sveriges äldsta
kvinnojourer och har över 40 års erfarenhet av att erbjuda skydd och stöd till våldsutsatta
kvinnor och barn.
Verksamheten består av skyddat boende för kvinnor och deras barn som är i behov av
skydd och stöd, en nationell stödlinje som erbjuder råd och stöd via telefon, chatt och mejl
samt en öppen samtalsmottagning där stödsökande kan erhålla professionella
stödsamtal med kurator som är kostnadsfria och anonyma.
Malmö Kvinnojour har även ett opinions- och kunskapshöjande uppdrag för att skapa
medvetenhet och engagemang för ett samhälle fritt från våld. Verksamheten driver detta
arbete främst genom utåtriktade events, föreläsningar och utbildningar i föreningar,
företag och skolor.

Malmö Kvinnojours vision
Genom att utveckla en kompetent och framsynt organisation baserad på FN:s mänskliga
rättigheter om värdighet och rättvisa för alla, samt skapa en finansiellt stabil plattform och
medvetet kommunicera med och informera vår omvärld, ska Malmö Kvinnojour kunna erbjuda
en fristad samt stöd för våldsutsatta kvinnor och barn. Vårt mål är att ha en hållbar och
kvalitetssäker verksamhet som är tillgänglig för våldsutsatta kvinnor och deras barn.

Med hög kvalitet ska verksamheten vara en självklar jour för både stödsökande och
yrkesverksamma. Malmö Kvinnojour ska vara en jour som gör skillnad så att alla kvinnor
och barn ska kunna leva ett liv fritt från våld.

Preliminär plan för 2022
Inför 2022 har verksamheten preliminärt tagit fram tre större övergripande mål
-

Ökad tillgänglighet för våldsutsatta kvinnor och barn

-

Arbeta med våldsförebyggande insatser - barnfokus

-

Finansiell trygghet för att fortsätta bedriva ett gott arbete

Under 2022 ämnar Malmö Kvinnojour att;
Öka tillgängligheten för våldsutsatta kvinnor och barn
Under 2020 har antal samtal i stödlinjen ökat med 50 % och under första kvartalet av
2021 ser jouren ett fortsatt ökat behov av stöd och rådgivning både i stödlinjen och i
samtalsmottagningen. I takt med att rådande pandemirestriktioner lättar ser jouren att
stödbehovet kommer att vara fortsatt högt även under 2022.
Malmö Kvinnojour ämnar därför att fortsätta arbeta för ökad tillgänglighet utifrån ett
tydligt ökat stödbehov, så att fler våldsutsatta kvinnor och barn ska kunna erhålla stöd
med hög kvalité. Jouren vill kunna erbjuda fler stödsamtal och utveckla samtalsgrupperna
så att fler kvinnor men även barn ska kunna erhålla stödsamtal i grupp. För att kunna
möta efterfrågan är jouren i behov av att anställa ytterligare en kurator, så att
verksamheten totalt har fyra kuratorer.

Arbeta med våldsförebyggande insatser - barnfokus
Malmö Kvinnojour vill öka kunskap och medvetenhet om våld i nära relation i målgrupper
från 0-100 år. Detta görs genom föreläsningar och utbildningar till olika målgrupper som
bidrar till kompetensutveckling av både person och verksamheter, allt från ideella
föreningar till kommunala och privata verksamheter.
Jourens förebyggande arbete innebär även att kvalitetssäkra att verksamhetens insatser
gör skillnad så att de som erhåller stöd på Malmö Kvinnojour lever ett liv fritt från våld
efter avslutad kontakt. Att utveckla barnverksamheten är en stor del i det förebyggande
arbetet. Verksamheten har nyligen tagit fram en egen barnsamtalmodell för att
säkerställa att våldsutsatta barn får det bästa möjliga stödet att bearbeta det våld de
varit med om. Genom att erbjuda professionellt samtalsstöd enligt vår modell kan vi
förebygga att barn, som växer upp i våld, inte själva utsätter eller blir utsatta för våld i
vuxen ålder. Under 2022 ämnar jouren därmed att fortsätta utveckla barnverksamheten,
utveckla och sprida barnsamtalsmodellen samt öka stödet till våldsutsatta barn.

Finansiell trygghet för att fortsätta bedriva ett gott arbete
Arbeta för en finansiell trygghet för att verksamheten ska kunna fortsätta bedriva ett gott
och långsiktigt arbete för våldsutsatta kvinnor och deras barn.
Inom kvinnojoursrörelsen i Sverige ses en trend av minskade placeringsförfrågningar
vilket har lett till en mer ansträngd situation för landets kvinnojourer. Malmö Kvinnojour
vill vara ett självklart val i samverkan oavsett behov, både gällande skyddat boende,
stödsamtal för bearbetning av våld samt en part att vända sig till förkunskapshöjande
insatser inom våld i nära relation.
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Stadgar för Föreningen Malmö Kvinnojour
§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är Malmö Kvinnojour.

§ 2 Verksamhetsform
Föreningen Malmö Kvinnojour är en idéburen, partipolitiskt och religiöst obunden
organisation.

§ 3 Syfte och ändamål
Malmö Kvinnojours uppdrag är att:
• stödja våldsutsatta kvinnor* och barn,
• tillämpa demokratiska arbetsformer präglade av respekt för alla människors lika värde,
• verka för kvinnors och barns rätt till ett liv fritt från våld samt
• belysa och sprida kunskap om våld och förtryck i nära relation.
* Begreppet kvinna omfattar samtliga individer som identifierar sig som kvinna, oavsett
juridisk, social och/eller biologisk könstillhörighet.

§ 4 Föreningens organ
Malmö Kvinnojours organ är:
• Årsmöte
• Styrelse
• Revisor
• Valberedning

§ 5 Verksamhetsåret
Föreningens verksamhetsår löper från den 1 januari till och med 31 december.

§ 6 Medlemskap
Medlem ska dela Malmö Kvinnojours grundläggande idéer och värderingar.
Malmö Kvinnojour har två typer av medlemskap: aktiv medlem och stödmedlem.
Aktiv medlem har deltagit i Malmö Kvinnojours introduktionsutbildning för volontärer, har
undertecknat förbindelse om tystnadsplikt, deltar regelbundet i medlemsmöten, bidrar
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kontinuerligt i verksamheten samt erlägger medlemsavgift. Medlemsmöte för aktiva
medlemmar hålls en gång i månaden på fastställd veckodag.
Stödmedlem kan vara en enskild person eller organisation som går att identifiera och
som erlägger medlemsavgift. Stödmedlem har närvarorätt på årsmötet.
Malmö Kvinnojour för medlemsregister digitalt och som medlem i jouren samtycker
medlemmen till att dennes personuppgifter registreras och hanteras enligt gällande
regler i personuppgiftlagen.
Medlemskap får innehas av anställd i Malmö Kvinnojour. Anställd i jouren är då att anse
som aktiv medlem men behöver inte delta i introduktionsutbildningen. Anställda i jouren
får dock inte rösta i personalfrågor eller frågor gällande styrelsen och styrelsens uppdrag.
Detta innefattar exempelvis val av styrelsemedlemmar.

§ 7 Medlemsavgift
Medlemsavgift ska erläggas senast 31 januari för det aktuella året. Medlemsavgift för
nytillkomna medlemmar som betalas under fjärde kvartalet, gäller även för
nästkommande år. Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet.

§ 8 Utträde
Medlem har rätt att när som helst efter skriftligt meddelande till styrelsen utträda ur
föreningen.
Aktiv medlem som enligt § 7 inte erlagt medlemsavgift det aktuella medlemsåret, och
som efter skriftlig påminnelse inte betalat, anses ha utträtt ur föreningen. Stödmedlem
som enligt § 7 inte erlagt medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen.

§ 9 Uteslutning
Följande skäl leder till uteslutning från medlemskap i Malmö Kvinnojour:
• motarbetande av Malmö Kvinnojours grundläggande värderingar,
• brott mot tystnadsplikten samt
• åsamkande av ekonomisk eller annan skada.
Beslut om uteslutning tas och verkställs av styrelsen efter att medlemmen beretts tillfälle
att yttra sig.

§ 10 Styrelsen
Föreningens verksamhet leds av en styrelse om minst fem (5) och högst sju (7) personer,
bestående av ordförande, vice ordförande och så många ledamöter som årsmötet
beslutar. Till styrelsen ska knytas minst en (1) och högst två (2) suppleanter. Samtliga
ledamöter ska vara medlemmar i föreningen. Närstående till anställd personal är inte
valbar.
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Mandatperioden för såväl styrelseledamöter som suppleanter är två (2) år. Ordförande
och 2-3 ledamöter väljs vid det ena årets årsmöte medan vice ordförande och 1-2
ledamöter väljs året efter. Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör.
En majoritet av styrelsen ska bestå av kvinnor. Ordförandeskapet ska innehas av en
kvinna.
Styrelsen är beslutsmässig då ordförande eller vice ordförande samt minst halva antalet
övriga ledamöter är närvarande.

Det åligger styrelsen att:
• verka för föreningens ändamål

• ansvara för föreningens ekonomi
• utöva arbetsgivaransvar för anställd personal
• inneha det yttersta ansvaret för medlemmarna
• inneha det övergripande ansvaret för administration och kvalitetssäkring samt
• inneha det yttersta ansvaret för presskontakter och utåtriktad verksamhet.
Styrelsen utser föreningens firmatecknare.

§ 11 Valberedning
Valberedningen ska bestå av tre (3) ledamöter, varav en är sammankallande.
Valberedningen väljs på årsmötet. Valberedningens uppgift är att föreslå om- eller nyval
av ledamöter till styrelsen. Valberedningen ska inhämta samtliga nominerades skriftliga
presentationer.
Valberedningens förslag, beslutsprotokoll samt uppgifter om övriga nominerade
kandidater, ska lämnas till styrelsen i så god tid att de kan skickas ut tillsammans med
övriga årsmöteshandlingar.

§ 12 Revision
Styrelsens förvaltning samt föreningens räkenskaper ska årligen granskas av en på
årsmötet utsedd revisor. Styrelsen ska överlämna årsredovisningen till revisorn i så god
tid att revisionsberättelsen kan avlämnas till årsmötet.

§ 13 Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte ska hållas före april
månads utgång. Styrelsen kallar till årsmöte. Datum för årsmötet anges på hemsidan tio
(10) veckor i förväg.
Motioner till årsmötet från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast åtta (8) veckor
före årsmötet. Styrelsen ska yttra sig skriftligt över inkomna motioner.
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Kallelse sker med e-post till medlemmarna senast två (2) veckor före datum för årsmötet.
Till kallelsen bifogas ärendelista, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, förslag
till verksamhetsplan, propositioner och motioner med styrelsens yttrande samt
valberedningens förslag.
Medlem som har betalat medlemsavgift har rösträtt. För nytillkomna medlemmar ska
medlemsavgift vara erlagd senast fem (5) veckor före årsmötet om rösträtt ska kunna
utövas. Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet om inget annat framgår av
stadgarna. Vid lika röstetal gäller lottning.

§ 14 Ärenden på årsmötet
1. Mötets öppnande.
2. Val av mötesordförande samt anmälan av ordförandes val av sekreterare.
3. Fastställande av dagordning.
4. Upprättande av röstlängd.
5. Val av två justerare, tillika rösträknare.
6. Fråga om årsmötet har blivit behörigen utlyst.
7. Presentation och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse.
8. Presentation och fastställande av resultat- och balansräkning.
9. Revisionsberättelsen.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Beslut om medlemsavgift för kommande år.
12. Val av ordförande (2 år) / val av vice ordförande (2 år).
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter (2 år).
14. Val av revisor.
15. Val av valberedning.
16. Behandling av propositioner och motioner.
17. Fastställande av verksamhetsplan.
18. Övriga frågor.
19. Mötets avslutande.
Endast ärenden angivna på föredragningslistan kan tas upp för beslut.

§ 15 Extra årsmöte
Om styrelse, revisor eller minst en tredjedel av föreningens medlemmar kräver ett extra
årsmöte, ska styrelsen kalla till ett sådant. Kallelse skickas ut med e-post minst två (2)
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veckor i förväg. Vid extra årsmöte kan endast beslutas i ärenden som varit angivna i
kallelsen.

§ 16 Stadgeändring
Föreningens stadgar kan endast ändras av årsmötet. För att stadgeändring ska vara
giltig, måste den antas med kvalificerad majoritet, det vill säga två tredjedelar av avgivna
röster. Förslaget till stadgeändring delges medlemmarna i samband med kallelsen till
årsmötet. Ändring av verksamhetsform (§ 2), syfte och ändamål (§ 3) och upplösning av
föreningen (§ 17) kräver beslut vid två (2) på varandra följande årsmöten, varav det ena
kan vara ett extra årsmöte.

§ 17 Upplösning av föreningen
Upplösning av föreningen kräver beslut vid två (2) på varandra följande årsmöten, varav
det ena kan vara ett extra årsmöte. Beslut om upplösning kräver två tredjedelar av de
avgivna rösterna. Vid det senare årsmötet ska även beslutas om hur föreningens
egendom och ekonomiska tillgångar ska disponeras.

