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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
Trans- och tjejjouren i Malmö
Organisationsnummer
846501-6882
Summa som organisationen ansöker om från arbetsmarknads- och socialnämnden 2022
700000
Organisationens postgiro eller bankgiro
5174-0348
Organisationens firmatecknare
Johanna Björnheimer

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
Anna Johanna Hillevi Björnheimer
E-postadress
info@tjim.se

Mobiltelefon
0707795305

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

Organisationsnr
212000-1124

Datum
2021-05-25 11:13

Inskickat av: Anna Johanna Hillevi
Björnheimer
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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
0793-48 21 46

Organisationens gemensamma e-post eller e-post till
kontaktperson
info@tjim.se

Hemsida
tjim.se

Besöksadress
Ystadvägen 9

Postnummer besöksadress
214 30

Ort besöksadress
Malmö

Postadress
Ystadvägen 9

Postnummer postadress
21430

Ort postadress
Malmö

Ordförandes kontaktuppgifter
Namn
Ida Grundström

Telefonnummer
0793-48 21 46

E-post
info@tjim.se

Kassörens kontaktuppgifter
Namn
Elin Härefelt

Telefonnummer
0793-48 21 46

E-post
info@tjim.se

Firmatecknarens kontaktuppgifter
Namn
Johanna Björnheimer

Telefonnummer
0793-48 21 46

E-postadress
info@tjim.se

3. Organisation och verksamhet
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Malmö stad
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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

35

Antal kvinnor

0

Antal män

0

Antal medlemmar som inte definierar sig som män eller kvinnor

35

Antal medlemmar boende i Malmö

32

Uppge organisationens syfte enligt stadgarna
Trans- och Tjejjouren i Malmö (härefter kallat TJIM) ska vara en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar för ett
jämställt samhälle fritt från våld med utgångspunkt i en feministisk och intersektionell grundsyn. Föreningen ska följa demokratiska
principer, verka för en icke-hierarkisk struktur och baseras på medlemmarnas samtycke. Trans- och Tjejjouren i Malmös syfte är att
stötta och stärka unga personer som identifierar sig som transpersoner, icke-binära, tjejer och/eller kvinnor.
Beskriv kort vilka målgrupper som bidraget ska användas till
TJIM vänder sig främst till transpersoner, icke-binära, tjejer och/eller kvinnor mellan 12 och 30 år som lever med våld och/eller
psykisk ohälsa, men stödverksamheten är öppen för alla att vända sig till och vi frågar aldrig våra stödsökande om varken ålder eller
kön. Medlem i föreningen kan den bli som identifierar sig som transperson, icke-binär, tjej och/eller kvinna, fyllt 18 men ej 35 år. Vi
bedriver även opinion och informationsarbete för allmänheten i syfte att uppmärksamma vår målgrupps situation i samhället. I vårt
utåtriktade arbete möter vi skolungdomar av alla kön från 13 år och uppåt och samverkar med kuratorer, annan skolpersonal och
fritidsledare. Vid temadagar och vid medverkande i events och festivaler möter vi en mångfald av Malmö stads invånare.
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.
Vårt viktiga arbete för våldsutsatta unga i Malmö bygger främst på ideellas tid, kraft och engagemang och våra kostnader gäller därför
till största del våra basbehov, det vill säga lokalhyra och administrativa kostnader, anställning för administration och samordning,
medlemsutbildning och samverkan samt kostnader för möten och medlemsvård. Det är för dessa grundläggande kostnader som vi
söker bidrag från Malmö stad, för att vi ska kunna upprätthålla och utöka det stöd vi ger till unga personer i Malmöområdet, Skåne
och nationellt. Då den allra största delen av de bidrag vi får från andra finansiärer är öronmärkta för specifika projekt får vi kämpa för
att hålla den grundläggande verksamheten flytande, när vi egentligen vill lägga vår energi på att utveckla den fulla potentialen i
organisationen. Se verksamhetsplan och budget för mer detaljerad information om aktiviteter och insatser.
Beskriv hur era insatser eller aktiviteter kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna under det kommande
året
TJIMs främsta syfte är vår stödverksamhet. Vårt mål är att våldsutsatta unga transpersoner, icke-binära och tjejer ska bli lyssnade på,
uppleva sig trodda på, bli stöttade och därigenom känna sig stärkta att gå vidare. Alla har rätt till en lyssnande och stöttande
medmänniska att vända sig till för samtalsstöd och rådgivning. Vår erfarenhet är att våra stödsökanden känner att det är ett mindre
steg att prata med en annan ung person än att gå till skolkuratorn, kontakta socialtjänsten, polis eller andra när det gäller våld i nära
relationer. Att vi inte omfattas av anmälningsplikt och att vi har tystnadslöfte gör att personer känner sig trygga med att kontakta oss
med det de inte vågat berätta för någon annan. Därför blir vi ofta den första instansen en ung person hör av sig till. För gruppen unga
transpersoner är TJIM dessutom en av få verksamheter inom Malmö som uttalat verkar för deras skull. Utöver att ha vår
stödverksamhet att vända sig till, gynnas målgruppen av vår närvaro vid målgruppsinriktade event runt om i Malmö. Genom att synas
på events såsom ungdomsmässor och Pride kan fler i målgruppen få upp ögonen för vår verksamhet och fler unga våldsutsatta kan
våga ta steget att söka stöd.
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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.
Vi erbjuder Malmö stads unga befolkning ett unikt stöd genom chatt och mail där vi möter dem på deras villkor. Medlemmarna i
TJIM tillhör själva målgruppen, vilket ger oss goda förutsättningar att vinna de stödsökandes förtroende och skapar möjligheter att ge
stöd på ett jämlikt vis. TJIM bekämpar förtryckande strukturer för att göra Malmö till en bättre stad där unga har en mer gynnsam
tillvaro och en tryggare framtid. TJIMs långsiktiga mål är att förebygga våld. Genom stödverksamheten ger vi unga våldsutsatta och
unga personer som lever med psykisk ohälsa verktyg att själva förbättra sina levnadsvillkor. Vi vill fortsätta ge ett kompetent stöd till
alla som söker stöd hos oss. Vi vill att våldsutsatta unga tjejer, icke-binära och transpersoner i Malmö ska bli lyssnade på, känna sig
trodda, bli stöttade och därigenom känna sig stärkta att gå vidare. Det våldsförebyggande arbetet består även av att driva opinion där
vi vill göra vår målgrupps röst hörd. Vi vet att unga är en utsatt grupp i samhället, inte minst gällande våld i nära relation. Vi vet också
att det är en grupp som inte får varken den uppmärksamhet eller det stöd som är nödvändigt. Vi ser det som vår uppgift att göra
samhället och beslutsfattare uppmärksamma på detta. Målet är att vara en stärkande röst i ett patriarkalt samhälle - och på så sätt både
kunna förbättra förutsättningarna för unga personer i Malmö till ett liv fritt från våld och underlätta för våldsutsatta att ta steget att
söka hjälp.
Utvärderar ni er verksamhet och era metoder?
Ja
Hur utvärderar ni?
Vår verksamhet dokumenteras och utvärderas genom protokoll, rapporter och insamling av relevant statistik för verksamheten. Vi har
möten en gång i veckan där vi utvärderar vårt arbete och diskuterar hur vi kan stabiliseras och utvecklas. En gång per år håller vi en
intern organisationshelg där vi med hjälp av processledning utvärderar och vidareutvecklar vårt arbete och vår organisation. Vi arbetar
med kompetensutveckling och samverkar med andra organisationer för att lära oss av varandra.
Beskriv hur ni arbetar med jämställdhet och jämlikhet i er verksamhet
Vid möten och workshops använder vi oss av feministiska verktyg och metoder såsom samtalsrundor för att säkerställa att alla får
möjlighet att höras och komma till tals. TJIM arbetar för att en feministisk frizon där nya arbetssätt testas med medlemmarnas och
målgruppens bästa i fokus. Vi erbjuder kontinuerlig utbildning, vilket är väsentligt för att upprätthålla en kvalitativ verksamhet och
erbjuda nya som gamla medlemmar fördjupning inom våld, bemötande, samtalsmetodik och andra relevanta ämnen. TJIM anordnar
varje termin en grundutbildning för nya medlemmar i syfte att dela erfarenheter, säkerställa en jämn kunskapsnivå och ge stöd inför
det fortsatta jourarbetet. Vi arbetar för att nästkommande generation av unga i Malmö ska ha en stabil feministisk jourrörelse att vända
sig till för stöd, men också vara en organisation där unga kan engagera sig och aktivt delta i jourens arbete. TJIM är en medlemsstyrd
organisation där vi värdesätter att alla medlemmar ska kunna göra sin röst hörd, och har regelbundna diskussioner om nya
feministiska metoder för att praktisera detta. Det är viktigt för oss att liksom vi stöttar våra stödsökande även stötta varandra som
medlemmar. Att sitta i stödchatt och därmed ta emot en annan ung människas historier och trauman kan ibland vara tufft och svårt att
bearbeta på egen hand. Därför har vi regelbunden handledning, både internt men också med hjälp av en extern psykoterapeut.
Vänder sig organisationen till barn och unga?
Ja
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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.
TJIM är en separatistisk förening vars medlemmar är transpersoner, icke-binära, tjejer och/eller kvinnor mellan 18 och 35 år och
därför är föreningens medlemmar en del av vår egen målgrupp. Detta ger oss en unik ställning, medlemmarna själva är de som
påverkar och utformar verksamheten. Det är också anledningen till att vi har en åldersgräns, för att inte riskera ett ovanifrån
perspektiv utan helt och hållet bygga verksamheten på ungas röster. Inom stödverksamheten vänder vi oss till transpersoner, ickebinära och/eller tjejer mellan 12 och 30 år. Vårt stöd baseras på att den stödsökande skall styra samtalet och utgå ifrån vad den vill
prata om. Den stödsökande väljer i vilken form den vill kontakta oss, genom chatt, mail eller personlig kontakt. Stödet förs på deras
villkor tack vare att stödsökanden är anonym och vi därmed inte har någon anmälningsplikt. När vi håller workshops för målgruppen
får deltagarna fylla i en utvärdering som vi sedan sammanställer och uppdaterar materialet utefter. Genom våra sociala medier möter
vi vår målgrupp och genom kommentarer och frågelådor får följarna en chans att berätta för oss om vad de undrar, vad de vill att vi
berättar om och fokuserar på.

Beskriv hur er verksamhet är ett komplement eller alternativ till Malmö stads insatser för målgruppen inom det
sociala området
Vi kompletterar Malmö stad genom att erbjuda ett unikt och ovillkorligt stöd till en särskilt utsatt grupp. Eftersom vi inte omfattas av
anmälningsplikt samt har tystnadslöfte blir vi ofta en första instans för stödsökande. I kontakten med oss hänvisar vi ofta vidare dit vi
tror att personen kan få kompletterande hjälp och tipsar om Malmö stads resurser när det är aktuellt. Vi erbjuder också våra
stödsökanden medföljning i kontakt med myndigheter och andra organisationer för att den som inte känner sig trygg ska kunna söka
den hjälp som krävs. Vi är dessutom en av få verksamheter som finns tillgängliga för transpersoner i Malmö. En annan viktig del i vår
verksamhet är samverkan med såväl Malmö stad som andra verksamheter aktiva inom Malmö. Genom att delta på Malmö stads
samverkansträffar mot våld i nära relationer, i samverkansgrupper för civilsamhällets organisering och på regionala träffar med
Skånes jourer når vi ut med vår verksamhet och når till fler stödsökanden då personer de möter i andra sammanhang vet vilka vi är
och har förtroende för att slussa vidare kontakten till oss. Samverkan ser vi som en förutsättning för att komplettera Malmö stads
insatser. Genom samverkan fortsätter TJIM att vara ett kvalitativt forum för gemenskap, stöd och utveckling. På så sätt prövas och
förverkligas nya idéer och metoder för organisering och stöttning så att det feministiska civilsamhället stärks, och fortlever. Vi utgör
en betydande del av Malmö stads jämställdhetsutveckling.

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

1 852 039

Totala intäkter från medlemsavgifter verksamhetsåret 2020

3 900

Totala lokalkostnader verksamhetsåret 2020

60 734

Antal anställda under verksamhetsåret 2020

3

Totala personalkostnader under verksamhetsåret 2020

1 087 994

Har organisationen kollektivavtal för anställda?
Ja
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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: 800 000
BROM - infomaterial till transpersoner 50.000kr
BROM - synliggörande 40.000kr
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
Har organisationen sålt tjänster till Malmö stad under verksamhetsåret 2020?
Ja
Vilka tjänster och till vilken verksamhet i Malmö stad?
Vi höll en föreläsning om transinkludering för Malmö Stad och fick ett arvode på 3000kr för föreläsningen.
Referens hos Malmö Stad är Karin Tingstedt
(Detta var dock 2019 men inbetalningen kom oss tillhanda och bokfördes i januari 2020)
Säljer organisationen tjänster till Malmö stad under 2021?
Nej
Planerar organisationen att sälja tjänster under 2022?
Nej

6. Bilagor
Fastställd verksamhetsberättelse för 2020
Verksamhetsberättelse 2020 (1) (1).pdf (258 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd resultaträkning för 2020
Årsbokslut (3).pdf (269 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd balansräkning för 2020
Årsbokslut (3).pdf (269 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)
RB Signerad.pdf (1,54 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Preliminär budgetplan för 2022
Malmö stad - preliminär Budget 2022 klar (1).pdf (28 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Preliminär verksamhetsplan för 2022
Malmö stad - Preliminär Verksamhetsplan 2022 (1).pdf (191 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Årsmötesprotokoll för 2021 (underskrivet)
Årsmötesprotokoll 2021 underskrivet.pdf (2,47 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Protokoll från konstituerande styrelsemöte för 2021 (underskrivet)
Konstituerande styrelsemöte.pdf (100 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 TJIM 2021-03-14 (1).pdf (951 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
Vi har fått ta del av det extrainsatta covid-bidraget från Malmö Stad, vilket redovisats som vinst i vårt årsboksslut för 2020.
Detta för att det även får användas under 2021. Så det är ingen vinst utan ett bidrag som sträcker sig längre än 2020.

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 2020

Introduktion
Om Trans- och Tjejjouren i Malmö
Trans- och Tjejjouren i Malmö är en partipolitiskt och
religiöst obunden ideell förening som verkar för ett jämställt
samhälle fritt från våld med utgångspunkt i en feministisk och
intersektionell grundsyn. Verksamhetsområdena är
stödverksamhet, utbildning och opinionsbildning med den
övergripande målsättningen att vara en feministisk fristad och
att verka för ett jämställt samhälle fritt från våld och
förtryckande strukturer.
Den huvudsakliga målgruppen för Trans- och Tjejjouren i Malmö
är unga personer som identifierar sig som transpersoner, ickebinära, tjejer och/eller kvinnor i åldern 12-30 år. Alla
transpersoner, icke-binära, tjejer och kvinnor som fyllt 18
men inte 35 år är välkomna att bli medlemmar i jouren. Genom
jämlikt bemötande arbetar Trans- och Tjejjouren i Malmö för
att stötta både de som söker sig till oss för stöd och våra
egna medlemmar.

Året som gått i stora drag
2020 har varit ett speciellt år för Trans- och Tjejjouren i
Malmö. Jouren fyllde 20 år och hade planerat att uppmärksamma
detta med ett flertal firanden i form av föreläsningar, event
för målgruppen, allmänheten, och för tidigare och nuvarande
medlemmar. Men på grund av covid-19 blev det och mycket annat
inställt, förändrat eller framskjutet.
På årsmötet valdes en tillfällig styrelse då det inte fanns
tillräckligt många intresserade medlemmar, något som
resulterade i ett extrainsatt årsmöte senare på våren där sju
2

medlemmar antogs som styrelse. Årsmötet beslutade även att
skriva ut icke-binära tydligare i vår målgrupp, vilket jouren
sedan arbetat med löpande under året särskilt genom
annonsering och marknadsföring.
Jouren har anordnat tre grundutbildningar för nya medlemmar
samt intern kompetenshöjning i form av föreläsningar. Flera
föreläsningar och delar av grundutbildningen har skett
digitalt. Vårt samarbete med nätverket Förenade tjej-, transoch ungdomsjourer har fortsatt under året.
Jouren har på grund av covid-19 varit tvungna att tillfälligt
avbryta mycket av det externa arbetet såsom skolbesök, vilket
varit tråkigt men nödvändigt. Däremot har jourens workshop om
trans, behov och bemötande anpassats och hållits för flera
verksamheter.
Stödet har under året genomfört 1051 stödsamtal. För att möta
behovet av stöd och vara tillgänglig för de som blivit
permitterade, går i skola på distans, blivit sysslolösa eller
är isolerade till följd av covid-19 valde stödgruppen i april
att öppna ett extra chattillfälle under dagtid.
Jouren har under året gått över mer och mer till att ses
digitalt. Jourens medlemmar har haft möjlighet sen mars att
delta digitalt på samtliga möten, och i oktober övergick
jouren till enbart hålla digitala möten.
I november mottog jouren ett extra bidrag för “stärkt stöd
till civilsamhället med anledning av covid-19” från Malmö Stad
på 500.000kr för användning under 2020 och 2021. Jouren fick i
slutet av december ett ytterligare bidrag av Malmö Stad på
135.000kr, som även det får användas under 2021. Anställda har
pendlat i anställningsgrad under året men tack vare extra
pengarna kunde anställningsgraderna höjas i slutet av året
samt nästkommande år. Under de sista månaderna arbetade
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anställda med överlämning och avslutning då två anställda sagt
upp sig på grund av nya arbetserbjudanden. En
rekryteringsprocess för att nyanställning inleddes och sista
veckan rekryterades Noah Saarela som kommer börja på jouren
efter årsskiftet.
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Organisation
Trans- och Tjejjouren i Malmö eftersträvar en platt
organisation som kontinuerligt arbetar för jämn
kunskapsfördelning och full insyn i alla delar av arbetet.
Jouren drivs av styrelse, arbetsgrupper, projektgrupper och
anställda. Alla ideella medlemmar har möjlighet att delta i
styrelsen och alla medlemmar har tillgång till all
information. Undantag görs för stödgruppens arbete, där endast
de medlemmar som är med i stödgruppen har tillgång till
information. Undantag görs även för personlig information som
framkommer under medarbetarsamtal mellan anställda och
styrelse.

Medlemmar
För att gå med i jouren ska en fullfölja jourens
grundutbildning, betala medlemsavgiften, godkänna policy,
värdegrund och stadgar, delta på stormöten och gå med i en
arbetsgrupp.
Under år 2020 har jouren anordnat två grundutbildningar, en på
vårterminen och en på höstterminen. Jouren höll dessutom en
ytterligare grundutbildning med fokus på styrelsekunskap. Vid
årsslutet 2020 hade jouren 39 medlemmar. Totalt har jourens
ideella medlemmar redovisat 1941 ideella timmar under året
2020.

Årsmöte
Årsmötet är Trans- och Tjejjouren i Malmös högst beslutande
organ. Årsmötet 2020 hölls den 15 mars i Rädda barnens lokaler
på Ledebursgatan 5 i Malmö. På mötet deltog sju medlemmar, och
Camilla Bergvall som var anlitad som extern sekreterare. Jakob
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Boman var anlitad som extern mötesunderlättare men uteblev på
grund av sjukdom. Det låga deltagandet berodde på gällande
covid-19 restriktioner. På mötet beslutades om budget,
verksamhetsberättelse för 2019 och verksamhetsplan för 2020.
Vidare beslutades att tillsätta en valberedning inför årsmötet
2021 som ansvarar för att föreslå om- eller nyval av
styrelseledamöter och revisorer.

En tillfällig styrelse

utsågs då det inte fanns tillräckligt många intresserade
medlemmar. Årsmötet beslutade även att skriva ut icke-binära
tydligare i vår målgrupp.
Den 11 maj hölls ett extrainsatt årsmöte i jourens lokaler för
att tillsätta en styrelse. På mötet deltog 12 medlemmar från
jouren. Mötet beslutade att välja Emmy Månsson, Line Jansson,
Lisa Rosqvist, Isabelle Wendt, Therese Larsson, Amanda
Carlsson och Elinor Lindström till Trans- och Tjejjouren i
Malmös styrelse 2020.

Stormöten
Trans- och Tjejjouren i Malmös löpande verksamhet planeras och
beslutas kring på våra stormöten. På stormöten har alla
medlemmar rösträtt. Jouren strävar alltid efter konsensus, men
när detta inte går att uppnå gäller 2/3 majoritet. Stormöten
hålls var fjärde måndag, med undantag av semestertider, och
under 2020 hölls elva stormöten.

Styrelse
Styrelse tillsätts på årsmötet och är jourens beslutsfattande
organ mellan stormöten, men är underställda stormöten. Alla
medlemmar har möjlighet att gå med i styrelsen men dessa
tillsätts på årsmötet och sitter fram tills nästa årsmöte. På
årsmötet 2020 fanns inte tillräckligt många intresserade och
därför tillsattes en tillfällig styrelse bestående av Line
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Jansson, Milou Mandolin och Isabelle Wendt fram tills ett
extrainsatt årsmöte där en styrelse skulle väljas. Inför mötet
hölls en grundutbildning med fokus på styrelsekunskap. 2020
hade jouren ett extrainsatt årsmöte den 11 maj då en styrelse
valdes på sju personer som ska sitta fram till nästa årsmöte i
mars 2021. Under hösten lämnade fyra styrelseledamöter sina
poster och dessa lämnades vakanta. I december fylldes en av de
vakanta platserna och styrelsen består av fyra medlemmar vid
årets slut.
Styrelsens uppgift är att sätta sig in i ekonomi och
långsiktig förvaltning av jouren, delta på de beslutsfattande
stormöten och främja stabilitet och kontinuitet. Styrelsen har
styrelsemöte en gång i månaden, med undantag för
sommaruppehåll, och har under 2020 haft elva styrelsemöten
samt en styrelsehelg där styrelsen långsiktigt planerade
jourens organisatoriska arbete. Styrelsen har även
arbetsgivaransvar gentemot jourens anställda. Styrelsen
betalar ut löner, fungerar som ett bollplank, håller
medarbetarsamtal samt har möten en gång i månaden tillsammans
med anställda. Under 2020 hölls tio möten med styrelsen och
anställda, en arbetsdag samt sex medarbetarsamtal, två med
vardera anställd.

Arbetsgrupper
Jourens verksamhet drivs av permanenta arbetsgrupper och
tillfälliga projektgrupper med ett tydligt inriktat syfte. Vid
slutet av 2020 fanns det åtta permanenta arbetsgrupper informatörsgruppen, PR-gruppen, sociala medier-gruppen,
demonstrationsgruppen, stödgruppen, biblioteksgruppen,
styrelsen och anställda. Under året har sju projektgrupper
funnits - grundutbildning VT19, grundutbildning inför
tillsättning av styrelse, grundutbildning HT19, Malmö Pride,
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antirasistisk-studiecirkel, affischeringsgrupp och jourens
tjugoårsjubileum.

Anställningar
Under 2020 har jouren haft tre del- och heltidsanställda som
arbetat administrativt med jourens löpande verksamhet och med
varsitt samordningsområde. Jouren har således sett till att
samordningen för alla ansvarsområden täcks. Under 2020 har det
funnits en intern verksamhetssamordnare med fokus på
stödverksamhet, intern utbildning och medlemsvård, en
samordnande informatör med ansvar för skolbesök, event och
utåtriktad verksamhet och slutligen en samordnande
kommunikatör med ansvar för PR, hemsida och sociala medier.
Den interna samordnaren fokuserar på jourens stödverksamhet,
interna utbildning och medlemsvård. Samordningen av
stödverksamheten innebär att den anställda planerar gruppens
möten samt håller i handledningen på dessa. Samordnaren
schemalägger när medlemmar ska bemanna stödet samt bemannar
själv stödverksamheten. Samordnaren har även det överliggande
ansvaret för grundutbildningen för nya medlemmar som
arrangeras två gånger per år.
Den samordnande informatören är den som ansvarar för jourens
fysiska events med målgruppen. Detta innefattar bland annat
kontakt med skolor och andra verksamheter där vår målgrupp
befinner sig för att informera om, boka in samt hålla besök
och workshops. Detta är en arbetsuppgift som kräver god
framförhållning och regelbunden kontakt för att skolor och
andra verksamheter ska får förtroende för vår organisation och
göra utrymme i schemat för våra besök. Informatören utbildar
även ideella medlemmar i utåtriktad verksamhet så att de kan
hålla workshops och vara med vid informationsbesök. Under 2020
har det inte varit möjligt att vara ute i skolor större delen
av året på grund av Covid-19. Den samordnande informatören har
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istället avlastat i stödet som haft extra öppet, tagit fram
målgruppsinriktade broschyrer och skickat ut dessa till skolor
och andra ungdomsnära verksamheter, samt genomfört digitala
föreläsningar för externa aktörer.
Den samordnande kommunikatören har fokuserat på att nå ut till
målgruppen och sprida information till allmänheten om vår
verksamhet. Jouren har fortsatt tagit hjälp av marknadsförda
inlägg för att nå ut till fler potentiella stödsökanden.
Fokuset på närvaro på sociala medier och marknadsföring har
varit avgörande då verksamheten till stor del har
digitaliserats till följd av covid-19.
Jouren hade möjlighet att ha tre anställningar på 75% årets
första tre månader. Därefter gick två anställda ner till 62,5%
på grund av resursbrist och en anställd till 40% på grund av
studier. Från juli till och med oktober var samtliga anställda
på 62,5%. I slutet av året beviljades jouren extrapengar från
Malmö Stad och kunde därför höja samtliga arbetsgrader de två
sista månaderna på året. En anställd valde att vara kvar på
62,5% medans de övriga gick upp till 75% respektive 100%. I
oktober lämnade den samordnande informatören in sin
avskedsansökan och det gjorde även den samordnande
kommunikatören i november. Båda lämnar sina tjänster på grund
av andra arbetserbjudanden. En rekryteringsprocess inleddes i
november för att tillsätta en ny tjänst som kommer att fungera
som en sammanslagning av tjänsterna och tillsättas efter
årsskiftet. Rekryteringsprocessen sköttes internt av två
medlemmar och styrelsen tog fram en ny arbetsbeskrivning och
nya avtal. De nya avtalen ändrar formen för anställningarna
till målstyrd arbetstid.

Medlemsvård
Trans- och Tjejjouren i Malmös medlemmar är själva unga
transpersoner, icke-binära och tjejer, som lägger sin ideella
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tid på jouren. Det är därför viktigt för jouren att ta hand
om, stötta och stärka även sina medlemmar. En del av budgeten
för 2020 har avsatts för teambuilding och trivsel bland
medlemmarna. Förutom att arbetsgrupperna själva kunnat ta del
av denna budget till fika och middagar tillsammans har även
jouren anordnat en kickoff, en sommaravslutning och en
julavslutning för medlemmarna. De medlemmar som bemannar
stödchatt och stödmail har haft interna handledningsmöten och
har också vid fyra tillfällen getts möjlighet till
professionell handledning hos en legitimerad samtalsterapeut.
Under hösten har handledningen erbjudits även digitalt.
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Verksamhet
Trans- och Tjejjouren i Malmös verksamhetsområden är
stödverksamhet, utbildning, opinionsbildning och
informationsspridning. Dessa områden överlappar många gånger
varandra. Verksamhetens olika arbetsgrupper samarbetar med
varandra för att stöd, utbildning, opinion och information ska
gå hand i hand.

Stödverksamhet
Trans- och Tjejjouren i Malmös stödverksamhet bedrivs främst
via chatt och mail. Dessa bemannas av jourmedlemmar som först
fått en introduktion till arbetet samt suttit bredvid en redan
aktiv medlem i chatten vid minst två tillfällen. Under 2020
har jouren utbildat tolv nya medlemmar till att kunna bemanna
stödverksamheten. Stödgruppen har regelbundna möten en gång
per månad, med undantag av semestertider. På mötena har det
dels skett planering, och dels intern handledning där
stödmedlemmarna har diskuterat svåra situationer som uppstått
i samtal med stödsökande, för att stötta och hjälpa varandra.
Stödgruppen har totalt haft nio möten under 2020. Stödgruppen
har haft möjlighet att träffa en legitimerad samtalsterapeut
för handledning fyra gånger under 2020. Vi har två handledare
varav Birgitta Persson kan träffas under dagtid och Marija
Petersson under kvällstid, detta för att alla medlemmar ska ha
möjlighet att komma på handledningen. Stödgruppen deltog på
samtliga av dessa träffar.
Under 2020 har jouren genomfört 1041 stödinsatser. Av dem var
766 chattkonversationer, 269 mail, 5 telefonsamtal och 1
träff. Sedan 2019 har vi avslutat flera personliga kontakter
vilket resulterat i att trycket på mailen har minskat men
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chatten är liksom tidigare år högt belastad. Flera i
stödgruppen har vittnat om tyngre chattar sen covid-19
pandemin startade.
Chatt
Trans- och Tjejjouren i Malmö har sen slutet av 2019 använt
chatt verktyget ImBox. Detta skaffade jouren via Förenade
Tjej-, Trans- och Ungdomsjourer som ville erbjuda ett
chattverktyg som ökar samverkan jourer emellan och för att
kunna erbjuda ett ännu bättre stöd till de stödsökande. I
början av året hade stödchatten öppet tisdagar och lördagar kl
19-21. Men i och med den ökning av covid-19 som skedde under
våren valde jouren att öppna ytterligare en dag, onsdagar kl
11-13. Valet att öppna dagtid var en konsekvens av att många
ur målgruppen blivit sysslolösa eller hade skola och arbete
hemifrån.
Jouren fortsatte att hålla stödet extraöppet en dag i veckan
hela året för att möta behovet.
Trans- och Tjejjouren i Malmö är en av få jourer som har öppet
på lördag kvällar, för att kunna bemöta behovet av stöd har
jouren behövt schemalägga fler medlemmar på lördagar.
Stödverksamheten tog inte något sommaruppehåll utan bemannade
chatt och mail under hela sommaren. Stödverksamheten har haft
utökade öppettider under högtider. Vid Transgender Day of
Remembrance, den 20 november, hade vi chatten öppen kl. 09-22
för att finnas där för vår målgrupp, och för att uppmärksamma
dagen och det ökade behov av stöd som finns. Under jul och
nyår hade chatten öppet från den 24 till den 31 december.
Mail
Stödsökande kan även kontakta Trans- och Tjejjouren i Malmö
via mail. Mail erbjuder ett sätt att hålla kontinuerlig
kontakt, och en möjlighet för stödsökande att ha en personlig
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stödkontakt med en stödperson under en längre tid. Vi svarar
på alla mail inom två arbetsdagar respektive en vecka för
personliga kontinuerliga stödkontakter.
Telefonsamtal
Trans- och Tjejjouren i Malmö erbjuder inte stödsamtal per
telefon men det händer att jouren får stödsamtal till
kontorstelefonen. Under 2020 hade jouren 5 stödsamtal över
telefon.
Träff
Tidigare har Trans- och Tjejjouren i Malmö erbjudit fysiska
stödsamtal, men under 2019 fattades beslutet att inte längre
erbjuda detta. Anledningen var att vi gjorde bedömningen att
vår styrka ligger i anonymt stöd via internet, och att det
finns andra aktörer som har bättre möjlighet att erbjuda stöd
via fysiska möten. Däremot erbjuder vi fortfarande medföljning
till exempelvis polis eller annan myndighet, om stödsökanden
så önskar. Under 2020 har endast 1 stödsamtal genomförts vid
fysiska möten men samtliga stödsamtal skedde i samband med
utåtriktade event, det vill säga oplanerade samtal när jouren
varit på skolbesök eller event. Då vi inte kunnat närvara
fysiskt till följd av covid-19 är det få samtal.
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Utbildning
Covid-19 och dess påverkan på intern och extern
utbildning
Jouren har påverkats av covid-19 under 2020 och präglats av
anpassning och förändringar kring hur utbildningar och events
har genomförts. Vissa utbildningar har ställts in helt, såsom
en föreläsning under Transgender Day of Visibility om
transpersoners hälsa, samt ett bokbord som skulle hållas i
samband med det. Även en två dagars utbildning om första
hjälpen vid psykisk ohälsa bland unga anordnad av Malmö stad
och vårens Kärleken Är Fri - temaveckor om hedersvåld på
skolor blev inställda. Trans- och Tjejjouren i Malmös
organisationshelg blev också inställd på grund av
restriktionerna. Andra utbildningar och events har flyttats
till 2021. Flertalet av utbildningarna som ägde rum trots
covid-19 genomfördes digitalt.

Jouren utbildar jouren
Jourens interna utbildningar bygger på kunskapsutjämning och av
att vi lär av varandra.
Grundutbildning
Alla nya medlemmar i Trans- och Tjejjouren i Malmö måste
genomgå jourens grundutbildning där deltagarna får ta del av
föreläsningar och utbyta erfarenheter kring ämnen relevanta
för jourarbetet. Under 2020 har jouren hållit tre
grundutbildningar, varav en specifikt inriktad till personer
med styrelseintresse. Sammanlagt har 29 personer deltagit.
Grundutbildningen äger rum under två heldagar samt en
efterföljande vardagskväll. Under helgen hålls pass i
intersektionell feminism, transinkludering och introduktion
till stödverksamheten och under kvällspasset går vi igenom den
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praktisk jourverksamheten. Jouren anordnar även en
informationskvällar inför varje grundutbildning där
intresserade bjuds in för att få info om jouren och
jourarbetet. Delar av grundutbildningarna har hållits digitalt
och vissa pass delades upp för att minska trängsel och
smittspridning av covid-19.
Informationspass om styrelsen
Styrelsen höll informationspass för intresserade medlemmar om
sitt arbete. Styrelsen gav en introduktion i vad en styrelse
är, hur en blir vald till styrelsen, vad styrelsearbete
innebär
samt vilka olika positioner som innefattas i vår styrelse.
Passet var särskilt viktigt eftersom styrelsearbete kan kännas
svårt att komma in i som ideell medlem.
Introduktion för nya medlemmar i informatörsgruppen
Under 2020 har den samordnande informatören hållit ett
utbildningstillfälle på våren för jourens medlemmar där de
utbildats om jourens utåtriktade verksamhet. Förutom att gå
igenom jourens workshops så säkerhetsställs det att
medlemmarna vet hur de ska reagera och agera vid oförutsedda
händelser i samband med workshops ute i skolor.
Utbildningstillfället på hösten planerades aldrig in på grund
av att det utåtriktade arbetet pausades i och med Covid-19.
Transinkluderingsworkshop för jourens medlemmar
Jouren har tagit fram en workshop om transinkludering och
bemötande för jourarbete och liknande stödverksamheter. Ett
internt utbildningspass har hållits för medlemmar och
anställda för att ge dem utbildning i hur en håller passet.
När fler medlemmar i jouren har fått kunskapen kan jouren
fortsätta hålla workshops i framtiden, vilket gynnar jourens
arbete i att ge stöd till målgruppen.
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For somebody else - pass om surrogatmödraskap
Medlemmar såg dokumentären ”For Somebody Else” (2020) av Sven
Blume som handlar om surrogatmödraskap, för att sedan ha en
filmcirkel där dokumentären och den högaktuella politiska
frågan diskuterades utifrån olika perspektiv.
Antirasistisk studiecirkel
Medlemmar läste boken Me and White Supremacy: Combat Racism,
Change the World, and Become a Good Ancestor (2020)av Layla S
Saad. Boken är uppbyggd som en 28-dagars utmaning, där en
varje dag får reflektera kring ett visst ämne.
Deltagarna läste individuellt men hade möjlighet att skriva i
en gemensam grupp på slack kring reflektioner eller tips på
fördjupning. När boken var färdigläst hade gruppen ett möte om
boken och hur de skulle kunna föra jourens antirasistiska
arbete vidare.

Jouren utbildas av andra
Medlemmar i Trans- och Tjejjouren i Malmö har under året
deltagit i flertalet utbildningar, konferenser och
nätverksträffar med syftet att vidareutbilda medlemmarna och
bygga upp en kunskapsbank i den egna verksamheten.
Workshop om Body Rights av RFSU
Jouren deltog i en workshop om hur sexuell och reproduktiv
hälsa och rättigheter (SRHR)kopplas till DNs globala mål, och
hur jämlikhet på alla fronter men framförallt HBTQrättigheter, klass och kön påverkas av detta.
Ett villkorat stöd
Jouren deltog vid den digitala föreläsningen “Ett villkorat
stöd” den 9 september. Föreläsningen hölls av länsstyrelsen
och handlade om våld mot personer med funktionsnedsättning.
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Föreläsning om suicidsamtal
Förenade tjej- trans- och ungdomsjourer anordnade en digital
föreläsningsserie under hösten. Jouren deltog i föreläsningen
den 5 november där Anneli Svensson, socionom och psykoterapeut
pratade om suicid och bemötande.
Föreläsning om BDSM och bemötande
RFSU och RFSL anordnade den 29 oktober en digital föreläsning
om BDSM och bemötande riktat till den som arbetar med
människor. Jouren deltog liksom andra yrkesverksamma, och gav
verktyg och perspektiv som kan vara användbara i bland annat
stödverksamheten.
Kärleken är fri konferens
28 april höll Rädda Barnen en digital konferens kring deras
projekt Kärleken är fri som jouren deltog i. Under dagen
föreläste bland annat en forskar om hedersrelaterat våld och
förtryck som fokuserade kring kunskap om förövaren. Även
resursteam heder föreläste om sin verksamhet.
Grundkurs i InDesign
Den grafiska designer som på uppdrag av jouren tagit fram en
kampanj riktad till brottsutsatta transpersoner genomförde en
genomgång av materialet och en grundläggande kurs med anställd
personal i InDesign.
Föreläsning om prostitution och människohandel för sexuella
ändamål
Den 17 november anordnade Länsstyrelsen Skåne en digital
föreläsning om prostitution och människohandel för sexuella
ändamål. Föreläsningens fokus var hur en som yrkesverksam ska
agera vid misstanke och hur en ska bemöta den som är utsatt.
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Föreläsning från RISE
Representanter från Rise- riksföreningen mot Incest och andra
sexuella övergrepp i barndomen föreläste för jouren den 5
februari. Ämnet var något som medlemmar i stödgruppen
efterfrågat mer kunskap kring. Rise berättade om deras
verksamhet och om bemötande av målgruppen.
Utbildningsträff med om arbetsgivaransvar
Den 29 oktober deltog styrelsemedlemmar i en utbildningsträff
kring styrelsearbete och arbetsgivaransvar. Träffen var en del
av FTTU:s föreläsningsserie “förenade zoomar in hösten”
digitala föreläsningstillfällen.
Frisk & Fri
En representant från Frisk & Fri - Riksföreningen mot
ätstörningar berättande om deras ideella verksamhet och delade
sin kunskap om olika former av ätstörningar. Vidare föreläste
de om riskfaktorer för människor att drabbas av ätstörningar,
varningssignaler som kan innebära att någon lider av en
ätstörning samt hur en bemöter personer som lider av
ätstörningar på ett bra och respektfullt sätt.
Antologiprojekt Malmös HBTQ-Historia
Jouren blev den 24 september inbjudna av historikerna Pål
Brunnström och Matilda Svensson Chowdhury (Malmö Universitet)
för att delta i ett antologiprojekt om Malmös HBTQ-Historia.
Under uppstartsmötet presenterade Pål Brunnström och Matilda
Svensson Chowdhury projektet och varje organisation fick sedan
presentera sin organisation och på vilket sätt de hade velat
medverka i antologin. Mötet avslutades med en brainstorm där
deltagare kom med förslag på andra
personer/organisationer/platser som hade kunnat platsa i
antologin.
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Rättvis organisering
Den 14 november bjöd jouren in Kesiena från organisationen
Tamams projekt Rättvis organisering för att hålla en digital
föreläsning och workshop om rasism inom ungdomsföreningar.
Utbildningen gav en överblick över hur rasism ser ut mot unga
som är engagerade i föreningar, dess konsekvenser samt vad
organisationer kan göra för att motarbeta rasism inom sina
organisationsstrukturer baserat på kvalitativ och kvantitativ
data om unga som utsatts för rasism inom föreningar.
Psykisk livräddning - att tala om självmord
Utbildare inom Suicidprevention föreläste om grundläggande
kunskap inom ämnet suicidprevention. De gick igenom risk-och
friskfaktorer, bedömning av suicidrisk, vetenskapliga
förklaringsmodeller och etiska frågeställningar, men framför
allt hur vi kan tala om självmord och bemötande.

Jouren utbildar andra
Jouren anordnar utbildningar för andra personer som arbetar
med unga i form av temadagar, föreläsningar och workshops.
Föreläsningar om trans
Under förra året utvecklade Trans- och Tjejjouren i Malmö en
workshop om trans, där vi går igenom begrepp och språkbruk,
samt behov och bemötande. Workshopen hölls vid fyra tillfällen
2020. Den 23 april digitalt för FemHbg och Helsingborgs tjejoch transjour, den 18 maj digitalt som en del av Lundapride,
den 15 oktober för jourer som är med i FTTU och den 3 november
för Kvinnojouren i Lund och Tjejjouren i Lund. 85 personer har
deltagit i workshopen i transinkludering och utvärderingarna
visar att samtliga deltagare tyckt att workshopen varit
viktig, intressant och samtliga skulle rekommendera fler att
delta.

19

Forum: Våld mot kvinnor, femicide, feminicide och transcide i
Sverige, från dåtid till covid-19
Jouren blev inbjuden att delta i ett panelsamtal och genomföra
en presentation om Våld mot kvinnor, femicide, feminicide och
transcide i Sverige. På grund av Covid-19 ställdes
panelsamtalet in, och en presentation om trans som stödsökande
målgrupp och behov skedde istället digitalt över Zoom
tillsammans med Irina Schmidt, lektor på Lunds Universitet och
forskare om trans och unga.

Bibliotek
Jourens bibliotek ger medlemmarna möjlighet till fortbildning
via litteratur, forskning och metodmaterial. Som en följd av
de Black Lifes Matters protester som pågått globalt under året
valde biblioteksgruppen att köpa in material som ger jourens
medlemmar kunskap om rasism och kan bredda jourens
kunskapsbank inom ämnet.

Opinionsbildning och informationsspridning
För att nå ut till stödsökande och skapa kännedom om
verksamheten och hur en når oss krävs att Trans- och
Tjejjouren i Malmö arbetar med informationsspridning, och den
överlappar ofta, men inte alltid, med vår opinionsbildande
verksamhet. Vi ser det som vår uppgift att dela vår kunskap
och våra erfarenheter med andra instanser, skapa medvetenhet
om unga transpersoners och tjejers situation i samhället och
uppmärksamma deras rättigheter.

Workshops & skolbesök
Den utåtriktade verksamheten är den del av jourens arbete som
har påverkats mest av Covid-19. Innan pandemin hann vi ha
workshops om sex, samtycke och sexuella övergrepp 2 gånger för
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sammanlagt 43 elever varav 38

gjorde utvärderingen som bland

annat berättar att:
- 82 % tyckte att lektionen var viktig.
- 82% tyckte det var bra att någon utomstående pratade om
detta ämnet och att deras lärare inte var med.
- 77% tyckte att ämnet är något som skolan inte pratar om.
- 76% lärde sig hur de kan inhämta samtycke.
- 87% lärde sig var gränsen för ett sexuellt övergrepp går.
2020 har jouren fortsatt sitt samarbete med Malmö Stad genom
att ha bokbord på gymnasieskolor tillsammans med andra
organisationer och myndigheter som arbetar med ungas psykiska
hälsa. Detta arbete sattes också på paus på grund av Covid-19
men innan dess hann jouren närvara på två gymnasieskolor med
sammanlagt 750 elever.
Jouren har under 2020 fortsatt sitt deltagande i Rädda Barnens
projekt Kärleken är fri. Projektet består av skolveckor som
syftar till att uppmärksamma hedersrelaterat våld och nå ut
till elever som utsätts eller riskerar att utsättas för
hedersproblematik. Genom att lägga fokus på teman såsom
kärlek, sex, relationer, familj, barnkonventionen kommer vi åt
ämnen och diskussioner som rör heder. Jouren deltog i en
skolvecka med Kärleken är fri och nådde därigenom ut till 900
elever.
Alla högstadier och gymnasium i Malmö fick ett mejl innan
Covid-19 med information om jouren, erbjudande om vår
kostnadsfria workshop om sex, samtycke och sexuella övergrepp
samt förfrågan ifall de ville ha informationsmaterial. Sju
workshops ställdes in på grund av Covid-19 och därefter
planerades av samma anledning inga fler in.

21

Event, bokbord & demonstrationer
Trans- och Tjejjouren i Malmö har under 2020 samarbetat med
offentliga arrangörer som arbetat med bland annat Malmö Pride,
Internationella kvinnodagen, Transgender Day of Remembrance
och Lundapride. Genom att medverka i utåtriktande evangemang
och projekt får Trans- och Tjejjouren i Malmö möjlighet att nå
ut till nya målgrupper. Under året 2020 och den rådande
pandemin har dessvärre gjort att events, bokbord &
demonstrationer ställts in eller ändrat form.
Jämställt Skånes konferens om mäns våld mot kvinnor - Skarpt
läge
Den 6 mars anordnade Länsstyrelsen i Skåne anordnade en heldag
om mäns våld mot kvinnor. Vi deltog i föreläsningar under
dagen samt hade vi också ett bokbord på konferensen.
Demonstration Internationella kvinnodagen
Jouren deltog i Feminism Underifråns demonstration under 8
mars. Jouren gick med vår egen banderoll, och det var många
personer som deltog.
Digital demonstration Sverige i solidaritet med Black Lives
Matters
Afrosvenskarnas-Riksorganisation, Stop Afrofobia,
Afrosvenskarnas forum för rättvisa & Aysha Jone arrangerade en
digital demonstration i solidaritet med Black lives matters
rörelsen & demonstrationerna som pågår i USA. Vi checkade in
vid USAs ambassad, delade #blackouttuesday och lyssnade till
de tal som hölls.
Målgruppshäng på Stadsmissionen Skånes mötesplats Unga Forum
Den 16 april besökte vi Stadsmissionen Skånes mötesplats Unga
Forum i Malmö. Där träffade vi personer som identifierar sig
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som tjejer i åldern 13-20 år. Vi pysslade, pratade och åt
tillsammans med deltagarna på träffen.
Malmö Pride
Den 3 september deltog jouren i Malmö Pride-veckan genom att
för fjärde året i rad ha ett tryggt rum för unga. Tidigare år
har pride pågått i flera dagar, men till följd av covid-19
fick pride anpassas efter omständigheterna. Därför ägde det
fysiska pride enbart rum en dag. Jouren bjöd in ungdomar till
att hänga, pyssla, ladda mobilen, vila och/eller prata. Vi
ställde upp rummet för att möjliggöra distansering efter vår
bästa förmåga, och anser att detta kunde genomföras bra.
Utanför rummet hade vi även information som förbipasserande på
Pride House kunde ta del av. En virtuell parad anordnades där
olika aktörer, privatpersoner, organisationer och företag
bjöds in till att skicka in ett digitalt vykort. Vi spelade in
ett vykort i syfte att representera jouren.

Media
Diversity Index Award
Diveristy Index Award är ett mångfaldspris som delats ut sedan
2012, med kategorier baserade på diskrimineringsgrunderna.
Jouren var nominerad i kategorin Könsidentitet/könsuttryck,
priset gick till en annan nominerad. Det är stärkande att bli
nominerade och uppmärksammade för jourens arbete.
Tryckt media
I våras skrev vi under en debattartikel författad av RFSL
rådgivningen Skåne och andra jourer. Artikelns syfte var att
uppmana politiker och ansvariga inom Region Skåne att skrida
till verket med den den planerade mottagningen i Skåne för
sexuellt våldsutsatta.
Socialstyrelsen utlyste ett extra covid-19 relaterat bidrag
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för dem som arbetar mot våld i nära relation. Detta
tilldelades enbart riksorganisationerna och då vi är
fristående då vi är transinkluderande fick vi inget bidrag.
Den 13 Juni gick vi ut med vår oro inför att vi inte skulle få
något extrabidrag i en artikel i lokaltidningen. Jouren gick
också tillsammans ut med ett pressmeddelande “REGERINGENS 100
MILJONER-SKA VI VERKLIGEN FIRA?” tillsammans med andra berörda
jourer. Den 13 juli uttalade vi oss i en artikel i Sydsvenskan
om situationen till följd av covid-19 “Ökat tryck på
stödlinjer under Corona pandemin.”

Informationsmaterial
Genom användning av affischer, broschyrer, klistermärken,
pennor, visitkort och annat PR-material påminner vi
allmänheten om vår närvaro även i det fysiska rummet.
Under 2020 fick jouren bidrag från brom för att göra
broschyrer och en annonskampanj riktade till brottsutsatta
transpersoner. Broschyrerna skickades ut till relevanta
aktörer i Skåne. Då vi inte kunnat besöka fysiska mötesplatser
har vi affischerat runt om i Malmö vid flera tillfällen. Vårt
informationsmaterial har distribuerats på skolor,
fritidsgårdar, vårdinrättningar, myndigheter och andra ställen
där vår målgrupp befinner sig. Jourens informationsmaterial
återfinns på minst 40 olika skolor och verksamheter runt om i
Skåne.

Annonsering
I mars 2020 återupptog jouren samarbetet med Sydsvenskan där
vi får gratis annonsutrymme i mån av plats. Det är svårt att
statistikföra eftersom de alltså lägger in våra annonser som
utfyllnad, vi faktureras alltså inte för annonserna. Därav vet
vi inte exakt hur ofta annonserna trycks och hur stor
spridning de får.
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Inför julen försökte vi göra en annonskampanj för att
uppmuntra donationer till jourens verksamhet men dessvärre
blev vår annonsering blockerad av facebook. Detta löstes i
slutet av året men påverkade intäkterna vid årets slut.

Annonsering Sociala medier
De sociala medier som jouren använder sig av regelbundet är
Facebook och Instagram. Jouren har tidigare haft ett
Twitterkonto, men detta avslutades i januari 2020. Kanalerna
används för att annonsera stödet, locka besökare till
evenemang av och med jouren samt för att sprida kunskap om för
jouren relevanta ämnen. Jouren har kontinuerligt under året
använt sig av marknadsförda inlägg på Facebook och Instagram
för att få bättre genomslag. Vid årsskiftet 2020/2021 hade
jouren 1756 gilla-markeringar på Facebook, en ökning med 73
markeringar från tidigare år, och 1058 följare på Instagram,
en ökning med 175 följare från tidigare år.

Övrig opinionsbildning
Jouren har vid flera tillfällen blivit intervjuade kring
jourens verksamhet och erfarenheter av studenter och forskare
vid olika universitet.
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Samverkan
Trans- och Tjejjouren i Malmö samverkar på olika sätt med
flera olika organisationer och nätverk. Under 2020 har Transoch Tjejjouren i Malmö samverkat med bland andra Förenade
tjej-, trans- och ungdomsjourer, Tjejjouren.se, tjej-, transoch ungdomsjourer i Skåne och Sverige, Rädda Barnen, RFSL
Rådgivningen Skåne, HaBiTat Q, RFSL, Malmö Pride, Lundapride,
Malmö kvinnojour, ABF, Resursteam Heder, Mind, Malmö Stad,
Miso, Mip, Evonhuset, Föreningen Storasyster, Länsstyrelsen,
Psykologprogrammet på Lunds universitet, Agenda jämlikhet,
Cafe Lajvet, Tegelhuset Bricks i Rosengård, Flickaplattformen,
Funktionsstödsförvaltningen i Malmö, Rädda Barnen, Rise
Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i
barndomen, Afrosvenskarnas Forum För Rättvisa, Frihetsparaden,
Stadsmissionen Skåne, samt andra organisationer som jouren
träffar i gemensamma projekt, såsom Kärleken är fri vilket
hålls veckovis på skolor runt om i Malmö.
Malmö Stads samverkansgrupp mot våld i nära relationer
Jouren har under 2020 deltagit på två samverkansmöten som
anordnas av Malmö Stads samverkansgrupp mot våld i nära
relationer. Det brukar vara totalt sex möten under året men
till följd av covid-19 blev de inställda från och med april.
Under träffarna som blev av planerades året och gruppen fick
ge input på den nya strategin mot våld i nära relation.
Förenade tjej-, trans- och ungdomsjourer
Under 2017 var Trans- och Tjejjouren i Malmö med och startade
upp ett nationellt nätverk för samverkan ungdomsjourer
emellan. Sedan dess har Trans- och Tjejjouren i Malmö varit
fortsatt aktiva i föreningens arbete bland annat genom att
samordna och delta i årsmöte, utbildningar och
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nätverksträffar. Under hösten höll FTTU en serie digitala
utbildningar “förenade zoomar in hösten” vilken jourmedlemmar
både deltog och höll i. Jouren deltar även i den
samverkansgrupp som FTTU har startat där medlemmar från de
olika jourerna får möjlighet att samverka. Vidare har en
jourmedlem i Trans- och Tjejjouren i Malmö suttit i
föreningens styrelse under det gångna året
Samverkan under covid-19
Samverkan med andra organisationer har varit särskilt viktigt
under året och jouren har anpassat sig i den mån det går.
Träffar såsom strategimöten med andra jouren kring covid-19
och dialogträff kring covid-19 med länsstyrelsen har varit
viktiga. De fysiska träffar som varit planerade och som inte
gått att genomföra är en transjoursträff men andra
transinkluderande jourer, FTTUs stormöte, Malmö stads
samverkansträffar för de som arbetar med våld i nära relation
och en samverkansträff med andra jourer i Skåne. Detta har
bidragit till att medlemmar missat mycket av de planerade
utbytet.
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Årsbokslut
Trans- och Tjejjouren i Malmö
846501-6882
Styrelsen för Trans- och Tjejjouren i Malmö får härmed lämna sin redogörelse för föreningens
utveckling
under räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31.
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SIDA

- Resultaträkning

2

- Balansräkning

3

Trans- och Tjejjouren i Malmö
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846501-6882

RESULTATRÄKNING
2020-01-01
2020-12-31

2019-01-01
2019-12-31

3 900
9 290
20 449
800 000
23 100
905 300
90 000
1 852 039

3 500
9 565
1
1 084 979
–
270 000
–
1 368 045

Föreningens kostnader
Lokalkostnader

-60 734

-59 566

Tele och IT

-15 218

-28 862

Kontorsmaterial och administration
Annonsering

-38 356
-51 152

-30 489
-18 399

Föreningens intäkter
Medlemsavgifter
Privata bidrag
Bidrag
Socialstyrelsen
Föreläsningar
Utvecklingsbidrag Malmö Stad
Övriga verksamhetsintäkter
Summa föreningens intäkter

Personalkostnader

-1 087 994

-1 128 175

Medlemsavgifter till andra

-2 454

-6 136

Studiecirkel

-7 769

-7 610

Övriga kostnader

-5 547

-63 294

-1 269 224

-1 342 531

582 815

25 514

Räntekostnader och liknande resultatposter

-66

-678

Summa finansiella poster

-66

-678

582 749

24 836

582 749

24 836

582 749

24 836

Summa föreningens kostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Kvarstående belopp för året/balanserat kapital

Trans- och Tjejjouren i Malmö

3(3))

846501-6882

BALANSRÄKNING
2020-12-31

2019-12-31

52 312
52 312

9 171
9 171

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

819 010
819 010

274 290
274 290

Summa omsättningstillgångar

871 322

283 461

SUMMA TILLGÅNGAR

871 322

283 461

2020-12-31

2019-12-31

Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat

233 098
582 749

208 263
24 836

Eget kapital vid räkenskapsårets slut

815 847

233 099

Kortfristiga skulder
Skatteskulder
Övriga skulder

11 012
44 463

8 962
41 400

Summa kortfristiga skulder

55 475

50 362

871 322

283 461

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Summa kortfristiga fordringar

EGET KAPITAL OCH SKULDER

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Trans- och Tjejjouren i Malmö
Budget 2022

Intäkter och tillgångar
Intäkter
Kommunala bidrag Malmö stad

Malmö stad

Socialstyrelsen

Övrigt

700 000,00 kr

Covid-19 bidrag Malmö Stad
Socialstyrelsen verksamhetsbidrag

800 000,00 kr

Socialstyrelsen organisationsbidrag

-

kr

Privata bidrag

10 000,00 kr

Medlemsavgifter

4 000,00 kr

Övriga intäkter
Ingående sedan tidigare år

Malmö stad

Socialstyrelsen

Ackumulerat eget kapital
Summa tillgångar & intäkter

kr

Övrigt
125 000,00 kr

700 000,00 kr

800 000,00 kr

139 000,00 kr

Utgifter
Lokal & administration

Malmö stad

Lokalhyra

72 000,00 kr

Telefon & IT

5 000,00 kr

Kontorsmaterial & inredning

Socialstyrelsen
4 500,00 kr
6 500,00 kr

El

5 000,00 kr

Lokalförsäkring

1 700,00 kr

Administrativa avgifter

8 550,00 kr

Teknikinköp

10 000,00 kr

Redovisning och revision

13 000,00 kr

Medlemsavgifter till andra

2 000,00 kr

Möten & trivsel

Malmö stad

Socialstyrelsen

Möteskostnader

3 000 kr

8 000,00 kr

Årsmöte
Trivsel & teambuilding

5 000,00 kr
Övrigt

5 000,00 kr
2 000 kr

5 000,00 kr

Malmö stad

Socialstyrelsen

Grupputvecklingshelg
Utbildning

Övrigt

15 000,00 kr

Grundutbildning

10 000,00 kr

Extern utbildning/ Event

10 000,00 kr

Litteratur & prenumerationer

Övrigt

5 000,00 kr

Resekostnader

15 000,00 kr

Intern utbildning

8 000,00 kr

Utgifter forts.
Utåtriktad verksamhet
Info, material & PR

Malmö stad

Socialstyrelsen

4 000,00 kr

4 000,00 kr

Övrigt

Utåtriktad verksamhet / event

2 000,00 kr

5 000,00 kr

Annonsering

3 000,00 kr

5 000,00 kr

Temadag för allmänheten

3 000,00 kr

3 000,00 kr

Malmö stad

Socialstyrelsen

Jourkläder
Stödverksamhet
Handledning stödgruppen
Chatt

0,00 kr

Stödverksamhet
Utbildning stödet
Personalkostnader
Lön anställda

Övrigt

7 600,00 kr
10 000,00 kr
3 000,00 kr
2 000,00 kr

1 000,00 kr

Malmö stad

Socialstyrelsen

441 558,00 kr

441 558,00 kr

138 744,00 kr

138 744,00 kr

Övrigt

Projektanställning
Abg-avgift anställningar
Friskvård
Handledning av personal
Pension & försäkring

7 500,00 kr
2 000,00 kr

3 000,00 kr

10 000,00 kr

30 000,00 kr

Malmö stad

Socialstyrelsen

Utbildning och trivsel
Styrelsekostnader

7 048,00 kr

Grupputveckling

Övrigt

5 000,00 kr

styrelseutbildning

2 998,00 kr

Övriga kostnader

Malmö stad

Socialstyrelsen

Övrigt

Övriga kostnader
Buffert

139 000,00kr

Summa utgifter

700 000,00 kr

800 000,00 kr

139 000,00kr

Ingående balans + intäkter

700 000,00 kr

800 000,00 kr

139 000,00kr

0,00 kr

0,00 kr

0,00 kr

Budgeterat överskott

Verksamhetsplan
2022

Introduktion
Om Trans- och Tjejjouren i Malmö
Trans-

och

Tjejjouren

i

Malmö

är

en

partipolitiskt

och

religiöst obunden ideell förening som verkar för ett jämställt
samhälle

fritt

från

stödverksamhet,
huvudsakliga

våld

och

utbildning
målgruppen

förtryckande
och

strukturer

genom

opinionsbildning.

Den

för

vår

stöd-

och

utbildningsverksamhet är transpersoner, icke-binära och tjejer
mellan 12 och 30 år. För att medlemmar och målgrupp ska kunna
relatera

till

varandra

är

även

jourens

medlemmar

unga

transpersoner, icke-binära och tjejer. Genom jämlikt bemötande
arbetar Trans- och Tjejjouren i Malmö för att stötta de som
söker sig till oss för stöd såväl som för att vara en plats
där våra ideella medlemmar kan stärka och stötta varandra.

2022 års vision
Under

2020

såväl

verksamhetsåret

2021

blev

flera

delar

av

jourens arbete, precis som på många andra platser i världen,
omstrukturerade och satta på paus.
Med hjälp av de extra bidrag jourens fått av bland annat Malmö
Stad vill vi under 2022 fokusera på att stabilisera och, när
sviterna av Covid-19 är på nedgång, fokusera på att bygga upp
igen. Vi vill jobba aktivt för att nå ut till vår målgrupp på
nya sätt efter dessa prövande tider.
Då

året

som

gått

varit

krävande

för

våra

medlemmar

både

utanför och innanför jouren vi vill arbeta för ett hållbart
engagemang för alla medlemmar, där psykiskt välmående såväl
som

strukturerad

arbetsfördelning

och

goda

kommunikationsmöjligheter står i fokus. Vi vill också jobba
för en förening med mer aktiva medlemmar, där det ideella
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engagemanget kan läggas utifrån en nivå och inriktning som
känns

genomförbart

och

spännande

för

den

individuella

medlemmen, och där kompetensutveckling och trivsel varvas med
det ideella arbetet.
Vi vill ha en tydligare aktivistisk riktning och medverka mer
i samhällsfrågor och opinionsbildning, både som individuell
jour

och

i

samverkan

samhällelig förändring.
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med

andra,

för

att

främja

reell

Organisation
Trans- och Tjejjouren i Malmö strävar efter att vara en platt
organisation med jämn kunskapsfördelning och stor transparens.

Medlemmar
Trans-

och

engagerade

Tjejjouren

i

medlemmar,

Malmö

i

består

början

av

främst

2021

av

ideellt

ungefär

30

till

antalet, vilka också är jourens största resurs. Under 2022
planerar vi därför, om omständigheterna tillåter att genomföra
två

grundutbildningar

för

nya

medlemmar,

en

på

vår-

och

hösttermin vardera. Förhoppningen är att kunna genomföra dessa
fysiskt, men om restriktioner kräver genomförs dessa digitalt.
Varje

utbildningstillfälle

vårt

mål

är

att

har

minst

plats
75%

för

av

15

deltagare,

de

som

och

fullföljt

grundutbildningen ska fortsätta som aktiva medlemmar i jouren.
Jouren vill under 2022 jobba med att öka engagemanget, känslan
av sammanhang och gemenskap för våra medlemmar. Jouren kommer
därför jobba för att öka möjligheten för medlemmar att delta i
olika

engagera

sig

i

olika

delar

av

jouren,

genom

att

tillgängliggöra information så att nya och gamla medlemmar ska
kunna

få

en

mer

lättöverskådlig

blick

över

jourens

olika

delar. Jouren ska uppmuntra medlemmar att delta i fler delar
av verksamheten, starta projekt, vidareutbilda sig, genomföra
mer

intern

utbildning

och

aktiviteter

för

att

främja

kunskapshöjning. Vi vill kunna ta bättre vara på den kompetens
våra

medlemmar

arbetet

med

besitter.

inkludering

Slutligen
både

vill

internt

vi

och

öka

det

aktiva

utåtriktat,

och

hoppas kunna bredda vår medlemsgrupp såväl som de frågor vi
engagerar oss i.

Årsmöte
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Årsmötet är Trans- och Tjejjouren i Malmös högsta beslutande
organ. 2022 hålls årsmötet förhoppningsvis fysiskt, men annars
digitalt, söndagen den 13 mars. Alla medlemmar kan delta och
rösta på årsmötet, och har rätt att inkomma med motioner.

Stormöten
Trans- och Tjejjouren i Malmös löpande verksamhet planeras och
beslutas om på våra stormöten, där alla medlemmar har en röst.
Stormöten hålls under 2022 var fjärde vecka, samt något mer
sällan

under

sommarmånaderna

verksamheten

går

på

då

lov

lågvarv.

och

semestrar

Dagordning

och

gör

att

protokoll

tillgängliggörs digitalt för samtliga medlemmar före och efter
stormöten.
Under 2022 planerar vi att återgå till fysiska stormöten i
jourens

lokaler.

Om

detta

inte

är

möjligt

på

grund

av

restriktioner kommer vi fortsätta genomföra mötena digitalt.
Jouren har köpt in en kamera och mikrofon till jourens lokal
så att deltagare kommer kunna fortsätta delta digitalt även
efter

restriktioner

släpper,

för

att

främja

medlemmarnas

deltagande. För att tillgodose olika deltagares behov kommer
vi

kommer

under

möten

eftersträva

mer

möjligheter

för

diskussion i smågrupper fysiskt i bikupor och genom digitala
verktyg, då inte alla kan delta i större gruppdiskussioner.

Styrelse
Styrelsen

är

arbetsgivare

jourens
till

beslutande

jourens

organ,

anställda

och

och
har

fungerar
det

som

främsta

ansvaret för långsiktig planering av jourens verksamhet.
Styrelsens möten är öppna för samtliga av jourens medlemmar,
däremot

är

endast

beslutsfattanden.

styrelsemedlemmar

Styrelsen

har

röstberättigade

regelbundna

möten,

vid
både

enskilt och tillsammans med anställda, och bör även ha minst
en
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gemensam

arbetshelg

under

året.

Styrelsens

huvudsakliga

arbete under 2022 är att driva jouren framåt på ett hållbart
sätt samt att planera långsiktigt. Styrelsen kommer fortsätta
arbeta

utfrån

jourens

treårsplan,

som

kommer

avstämmas

kontinuerligt samt revideras om behovet finns.

Arbetsgrupper
Det främsta av jourens verksamhet bedrivs genom arbetsgrupper
med olika fokusområden. Jourens fasta arbetsgrupper under 2021
var Stödgruppen, Informatörsgruppen, Styrelsen, Anställda, PRgruppen, Sociala Medier-gruppen och Biblioteksgruppen. Utöver
dessa

formades

även

Grundutbildning

och

tillfälliga

Antirasistisk

arbetsgrupper

bokcirkel,

vilket

såsom
kommer

fortsätta skapas under 2022 efter behov. Under 2022 kommer vi
fortsätta jobba med att revidera om några fasta arbetsgrupper
bör ändras eller tas bort, och fokusera på arbetsgrupper som
lockar

olika

planeringsgrupp

former
av

av

Pride,

opinionsbildningsutskott.

medlemsaktivering,

studiecirklar,
Förhoppningen

såsom

trivselgrupp
är

att

eller

medlemmar

själva enkelt kan starta och leda tillfälliga grupper utifrån
deras egna intressen och engagemang.

Anställningar
För

att

upprätthålla

samordnande och

ett

kvalitativt

administrativt,

utvecklande arbete behövs anställd personal

som kan garantera stabilitet och kontinuitet i arbetet. Under
2022 kommer jouren att ha 3 anställda på 100% vardera. De
anställda
ansvar
löpande

för

delar
att

ekonomi,

under

2022

planera

och

skriva

på

en

administrativ

schemalägga

tjänst

verksamheten,

bidragsansökningar

och

med

sköta

samordna

de

ideella krafterna. Dessutom har de 3 anställda samordningsoch

utvecklingsansvar

inom

områdena

utåtriktad

respektive stödverksamhet och intern verksamhet.
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verksamhet

Lokal
Trans- och Tjejjouren i Malmö har sedan 2001 huserat i samma
lokaler.

Flertalet

försök

till

att

hitta

nya

lokaler

har

genomförts under årens lopp då nuvarande lokaler brister i
relation till både arbetsmiljö, tillgänglighet och storlek.
Uppsägningstiden är lång, vilket innebär att det är svårt att
säga upp hyreskontraktet utan att riskera dubbla hyror i fler
än en månad. Vidare har nuvarande lokaler låg månadskostnad,
något som är svårt att hitta i andra lokalkontrakt. Av dessa
anledningar

har

jouren

tvingats

tacka

nej

till

potentiella

lokaler flera gånger.
Under 2022 är förhoppningen att jouren ska ha hittat en ny
lokal som är bättre anpassad för jourens verksamhet och har
uppfyller

större

tillgänglighetsbehov

för

till

exempel

rullstol, och att vi kommit till rätta i denna lokal.

Ekonomi
Trans- och Tjejjouren i Malmös ekonomi består till största del
av

statsbidrag

kommunalt

från

bidrag

från

Socialstyrelsen
Malmö

stad.

på

Jouren

800
har

000

kr

samt

tidigare

år

beviljats 270 000 kr av Malmö stad och 630 000kr i covidbidrag
för 2020 och 2021 och söker 700 000kr för 2022 för att kunna
bedriva verksamheten till full kapacitet.
Utöver ekonomiska medel från Malmö stad samt Socialstyrelsen
planerar jouren att söka projektbidrag för mindre projekt och
temadagar från Länsstyrelsen, BROM samt stiftelser. En liten
del av föreningens intäkter kommer från medlemsavgifter och
privata gåvor.
Jouren

har

i

budget

för

2022

utöver

anställning

särskilt

fokuserat på att betala en eventuell nya lokal, nå ut till vår
målgrupp

genom

annonsering

och

externt

arbete

samt

kompetensutveckling för den som bemannar vår stödverksamhet.
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Verksamhet
Trans- och Tjejjouren i Malmös huvudsakliga verksamhetsområden
är

stödverksamhet,

områden

överlappar

utbildning
ofta

och

varandra

opinionsbildning.
och

alla

Dessa

arbetsgrupper

samarbetar för att stöd, utbildning och opinion ska gå hand i
hand.

Stödverksamhet
Det huvudsakliga målet med jourens stödverksamhet är att unga
transpersoner, icke-binära och tjejer som söker stöd ska bli
lyssnade på, trodda på och stöttade, och därigenom känna sig
stärkta. Unga kan höra av sig till jouren för att prata om
våld,

olika

former

andra

ämnen,

samt

av
få

ohälsa,

kropp,

information

om

identitet,
eller

sex

eller

hänvisning

till

andra instanser.
Chatt
2022 har Trans-

och Tjejjouren i Malmös stödchatt öppet 3

dagar i veckan. Förutsatt att antalet medlemmar i Stödgruppen
förblir stabilt hålls extra öppet under julhelgerna och andra
högtider samt under Transgender Awareness Week.
Mail
Stödsökande kan skriva till jourens stödmail när som helst.
Ansvar

för

medlemmarna

att
i

svara

på

mail

stödgruppen,

och

roterar
svar

under

2022

skickas

mellan

inom

två

arbetsdagar. Via mail finns också möjligheten för stödsökande
att ha en personlig stödkontakt med samma jourmedlem under en
längre tid. Flera sådana personliga kontakter pågår.
Telefonsamtal och medföljning
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Möjlighet finns under 2022 för stödsökande att boka tid för
telefonsamtal eller medföljning till polis, ungdomsmottagning
eller liknande. Sådana överenskommelser görs via mail eller
chatt, och genomförs i den mån medlemmar ur stödgruppen finner
tid

och

utrymme

för

detta.

Medlemmar

i

stödgruppen

måste

alltid gå två och två vid eventuella medföljningar.
Stödgruppen
Jourens stödverksamhet bedrivs av arbetsgruppen Stödgruppen.
För att ingå i Stödgruppen behöver en medlem ha suttit bredvid
redan

aktiva

stödmedlemmar

vid

minst

två

tillfällen,

samt

skrivit under ett tystnadslöfte. Stödgruppen har under 2022
möten för planering och intern handledning var fjärde vecka,
med undantag för sommarmånaderna. Stödgruppen har under året
även

möjlighet

att

få

professionell

handledning

av

psykoterapeut två gånger per termin, samt kompetensutveckling
via

externa

och

interna

utbildningar.

2022

fokuserar

vi

fortsatt vidare på hållbart engagemang för de medlemmar som
bemannar

stödet

stödgruppen

genom

stabilt

att

och

öka

hålla

antalet

bemanningen

i

medlemmar

chatten

för

i
att

hinna med alla stödsökanden vid chattillfällena, snarare än
att öppna upp chatten fler dagar. Chatten är öppen tisdagar,
torsdagar och lördagar 19-21 och ska bemannas av två personer
på vardagar respektive tre på lördagar. Sammanlagt tror vi oss
kunna genomföra runt 1800 stödåtgärder under året.

Utbildning
Utbildning är en del av jourens förebyggande arbete. Detta
innebär både utåtriktade insatser som att hålla workshops på
skolor,

för

relevanta

organisationer

och

för

intresserad

allmänhet. Men också intern utbildning för jouraktiva i form
av

föreläsningar

informatörsgruppen,
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och

studiecirklar.

Utbildning

anställda, stödgruppen,

ordnas

av

biblioteksgruppen

samt

tillfälliga

arbetsgrupper

som

arbetsgruppen

för

grundutbildning och temadag.
Workshops i skolor
Under 2022 planerar vi för att vårt arbete med workshops i
skolor, som tidigare varit på paus på grund av Covid-19, har
kunnat

startas

upp

i

tidigare

storlek.

På

dessa

workshops

sprider vi information om jouren samt om våld och feminism,
med

målet

att

alla

unga

i

Malmö

ska

ha

grundläggande

förståelse för patriarkala strukturer och verktyg för att se
och

motarbeta

engagerade

patriarkalt

medlemmar,

våld.

primärt

Workshops

hålls

tillsammans

av

med

ideellt
anställd

informatör. Det övergripande målet för 2022 är att genomföra
ca 30 workshops om ”Sex, samtycke och sexuella övergrepp” och
”Normer

och

makt”,

därmed

förväntas

cirka

600

ungdomar

i

Malmöområdet tagit del av dessa workshops. Minst 70% av de
ungdomar vi når ut till ska uppge att de har inhämtat ny
kunskap

om

teman

som

normkritik

och

makt

samt

kunskap

om

sexuella övergrepp och samtycke.
Närvaro i ungas vardag
Då jourens arbete med fysisk närvaro i ungas vardag satts på
paus under större delen av 2020 och 2021 hoppas vi att under
2022 kunna på andra sätt att öka vår synlighet och närvaro för
målgruppen. Vi hoppas kunna i vara närvarande på fritidsgårdar
och

liknande

mötesplatser

förtroendeingivande

häng

diskussionsgrupper.

Vi

för

med

målgruppen

filmvisning,

hoppas

även

pedagogiskt

och

sällskapsspel

och

kunna

genomföra

aktivitetsdagar ute på platser där unga befinner sig, hålla
bokbord
sådant

och

projekt

“kärleken
trygghet

delta

är
och

är

fri”.

i

samtal
som

Rädda

Syftet

kännedom

om

och
med

informationsspridning.
Barnens
dessa

föreningens

Ett

informationsprojekt

besök

är

stöttande

att

sprida

verksamhet,

samt kunskap om normer, HBTQ, patriarkalt förtryck samt olika
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former av våld och utsatthet. Vi kommer även när restriktioner
lättar, fortsätta vårt samarbete med Centrala Elevhälsan som
möjliggör

bokbord

tillsammans

med

andra

verksamheter

på

de

kommunala gymnasieskolorna i Malmö. Vi ämnar att ha bokbord på
samtliga tillfällen. Genom det utåtriktade arbetet förväntas
jouren under året möta minst 1500 unga i Malmöområdet. Vi
kommer

fortsätta

utveckla

vår

digitala

närvaro

genom

interaktion med unga på sociala medier såsom Instagram och
Facebook genom olika temaveckor och kampanjer.

Informatörsgruppen
Under 2022 anordnas interna utbildningsdagar där nya medlemmar
i informatörsgruppen utbildas i att hålla workshops i sex- och
samtycke

samt

normer

informatör,

samt

oförutsedda

situationer

och

utbildas

makt
och

och

tillsammans

ges

verktyg

stödsamtal

med

för

vid

anställd

att

hantera

evenemang

för

målgruppen.
Workshop om praktiskt inkluderingsarbete
Under 2022 ska vår workshop om trans, behov och bemötande som
tidigare år vidarutvecklats fortsättas att hållas både fysiskt
och

digitalt

för

relevanta

aktörer.

Genom

att

digitalisera

workshopen kommer vi kunna fortsätta utbilda på distans, och
genom ytterligare anpassning kommer workshopen utvecklas för
att kunna hållas för unga, lärare och vuxna i ungas vardag och
för

att

möta

olika

organisationers

specifika

behov,

såsom

praktisk kunskap vid stödverksamhet eller särskild kunskap om
just unga transpersoner och icke-binäras livssituation.
Grundutbildningar
Samtliga medlemmar i Transgenomgått

jourens

egen

och Tjejjouren i Malmö ska ha

grundutbildning,

i

syfte

att

säkerställa gemensam kunskapsnivå samt bidra till engagerade
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och förberedda medlemmar. År 2022 fortsätter vi att satsa vi
på att stabilisera och om möjligt öka antalet medlemmar något,
och anordnar därför en grundutbildning per termin bestående av
en hel helg och två kvällspass.
Innan

grundutbildningarna

hålls

en

informationsträff

för

personer som anmält intresse av att gå med i jouren, efter
vilken de som är fortsatt intresserade kan vidare anmäla sig
till

utbildningen.

genomgå

Under

2022

förväntas

grundutbildningen.

genomföras

fysiskt,

men

runt

30

Grundutbildningen
om

personer
förväntas

grundutbildningen

behöver

genomföras helt digitalt ska vi ha extra fokus på att öka
tillgängligheten

och

öppna

gemenskapen

för

nya

medlemmar

i

större utsträckning genom till exempel ett faddersystem för
att fylla behoven skapade av det särskilda formatet.
Intern vidareutbildning och kunskapsbyggande
Under 2022 vill vi fortsätta att ta tillvara på den kunskap
och kompetens som finns inom jouren. Utöver detta ska vi ta in
externa föreläsare för att fortsätta vidareutbilda oss och nya
medlemmar

gällande

stödrelaterade
under

året

för

exempelvis

ämnen.

En

intern

att

under

en

intersektionalitet

och

grupputvecklingshelg

hålls

längre

tid

kunna

diskutera

föreningens organisering och verksamhet mer djupgående. Utöver
detta

arbetar

vi

även

kontinuerligt

och

aktivt

med

kunskapsutjämning på möten samt på våra digitala plattformar.
Bibliotek
Jourens feministiska bibliotek fungerar kunskapsutjämnande och
kompetensutvecklande

för

medlemmarna

på

ett

lättillgängligt

vis. Biblioteket uppdateras kontinuerligt under 2022 med ny
facklitteratur,
filmer

och

innehåller

även

skönlitteratur,
elektroniska
material

jourens medlemmar.
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till

metodmaterial,

tidskrifter,

prenumerationer.

Biblioteket

bokcirklar

som

genomförs

för

Opinionsbildning och informationsspridning
Vår opinionsbildande verksamhet har en förebyggande funktion.
Genom

att

informera

om

situationen

för

unga

i

Malmö

och

nationellt är vi med om att skapa ett Malmö och ett Sverige
med

mindre

våld

och

större

medvetenhet

om

transpersoners,

icke-binäras och tjejers utsatthet. Genom att se till att vi
syns på sociala medier och i offentligheten gör vi oss synliga
för vår målgrupp och andra som möter målgruppen. Under 2022
vill

vi

verka

mer

opinionsbildande

genom

att

arbeta

mer

aktivistiskt, där de ståndpunkter som genomsyrar jouren, allas
lika värde och allas rätt att leva ett liv fritt från våld ska
vara

mer

synligt

nationellt.

i

den

samhälleliga

Trans-och

debatten

tjejjouren

är

i

som

Malmö

och

tidigare

nämnt, partipolitiskt och religiöst obunden.
Offentliga evenemang
Trans-och Tjejjouren i Malmö vill under 2022 delta i och/eller
samarrangera flera offentliga evenemang, demonstrationer eller
manifestationer.

Under

2022

kommer

vissa

av

dessa

ske

digitalt, men förhoppningen är att de flesta ska ha övergått
till fysiska evenemang igen. Exempel på event är Feministisk
Festival,

Malmö

Pride,

Lundapride,

Malmöfestivalen

samt

uppmärksammande av dagar som Internationella kvinnodagen (8
mars),

Transgender

day

of

remembrance

(20

november)

och

Internationella dagen mot våld mot kvinnor (25 november).
Webb
Under 2022 vill vi fortsätta jobba med vår närvaro digitalt
och

upprätthålla

sociala

medier,

en
för

regelbunden
att

uppdatering

kompensera

för

på

den

hemsida

och

närvaro

som

uteblivit i och med covid-19. Vi ska under 2022 arbeta med
opinionsbildning online samt delta i och arrangera kampanjer
och event online. Vi ska även öka interaktionen på sociala
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medier

som

Instagram

och

Facebook,

och

förväntas

öka

vårt

antal gillamarkeringar på Facebook med 2600 och antal följare
på Instagram med 2000.
Informationsmaterial och informationsspridning
Anställda tillsammans med informatörsgruppen ansvarar för att
sprida

vårt

informationsmaterial

i

form

av

affischer

och

broschyrer till yrkesverksamma och ungdomsnära verksamheter såsom

personal

fritidsgårdar,

på

skolor,

ungdomsmottagningar,

HBTQ-mötesplatser

och

bibliotek,

sjukvårdsinrättningar.

För att öka mångfalden inom jouren finns en aktiv strävan att
nå

ut

med

stödsökande

information
såväl

som

över

hela

potentiella

Malmöområdet
nya

riktat

medlemmar

i

till

jouren.

Målet är att jourens informationsmaterial ska finnas på alla
Malmös

högstadie-

och

ungdomsmottagningar

gymnasieskolor,

under

2022.

Vi

fritidsgårdar

vill

under

2022

och
också

fortsätta sprida vårt PR-material på svenska och engelska om
olika

typer

ekonomiskt

av
våld

fysiskt,
som

vi

psykiskt,
ämnar

sexuellt,

sprida

på

materiellt

platser

där

och
vår

målgrupp befinner sig.

Trivsel och teambuilding
För

att

säkra

god

sammanhållning,

hälsosamt

och

hållbart

engagemang samt långsiktiga medlemskap anordnar vi regelbundet
aktiviteter

för

medlemmarna

för

att
allt

stärka

jouren

ideellt

och

ge

engagemang.

tillbaka
2022

till

anordnas

kickoffer digitalt på vår- och hösttermin, samt sommar- och
julavslutningar. Jouren bjuder även in medlemmar till besök på
teater, bio, galleri eller annan feministisk kultur i Malmö i
den mån det går. Målet för 2022 är att föreningen ska hålla
ett stabilt medlemsantal på mellan 30 och 40 aktiva medlemmar
som tillsammans arbetar runt 230 ideella timmar per månad.
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Samverkan
Samverkan med andra civilsamhälleliga organisationer och andra
samhällsinstanser är en viktig del av vårt arbete, både för
att påverka andra och för att ta del av andras kunskap. För
att

främja

gemenskap

upprätthålla

och

samarbeten,

utveckling

samt

att

jobbar

initiera

jouren

kontakt

aktivt
med

nya

samverkanspartners.

Förenade tjej-, trans- och ungdomsjourer
Trans- och Tjejjouren i Malmö är medlemmar i den nationella
samverkansorganisationen

Förenade

tjej-,

trans-

och

ungdomsjourer, som vi 2017 var med och grundade. Under 2022
fortsätter vi att aktivt delta i nätverket, och har bland
annat

vid

representant
medlemsmöten,
styrelse.

Vi

årets

början

i

förenades

och
är

en
också

en

av

jourens

medlemsgrupp

medlemmar
som

jourmedlem

sittandes

del

grupp

av

en

som

deltar
i

jourer

på

förenades
som

delar

chattsystem via Förenade tjej-, trans- och ungdomsjourer, och
deltar under året aktivt i utvecklingsarbetet kring detta.
En representant från Trans- och Tjejjouren i Malmö kommer att
delta

i

årsmötet

för

alla

landets

tjej-,

trans-

och

ungdomsjourer som ordnas i mars 2021, samt andra relevanta
möten och aktiviteter.

Övriga nätverk
Trans- och Tjejjouren i Malmö kommer under 2022 att fortsätta
delta i Malmö stads samverkansgrupp mot våld i nära relation,
med möten 3–4 gånger per termin. Landets runt tio uttalade
transjourer

planerar

att

träffas

antingen

digitalt

eller

fysiskt under 2022. En gång per termin kommer vi också att ha
nätverksträffar med andra tjej-, trans- och ungdomsjourer i
15

Skåne.

Utöver

detta

samverkar

vi

regelbundet

med

en

mängd

andra enskilda organisationer som Rädda barnen, Malmö Ideella,
RFSL-rådgivningen Skåne, ABF och många fler.
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