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Ansökan om verksamhetsbidrag för 2021 från 
Kvinnojouren och Tjejjouren 
Dnr 2021/203 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kvinnojouren i Borås beviljas verksamhetsbidrag för 2021 med 12 kronor per invånare, totalt 
296 448 kronor. Bidraget finansieras inom budget 2021 för individ- och familjeomsorgen. 

Sammanfattning 
Kvinnojouren i Borås har ansökt om verksamhetsbidrag med 12 kronor per invånare för 
2021. Kvinnojouren arbetar med stöd och hjälp till personer utsatta för våld i nära relationer. 
Förutom Borås stad hör också Herrljunga kommun, Bollebygds kommun och Ulricehamns 
kommun till Kvinnojouren i Borås. Kvinnojouren finansierar sin verksamhet i första hand 
genom kommunalt bidragsstöd. Förvaltningen tillstyrker Kvinnojouren i Borås ansökan om 
verksamhetsbidrag för 2021. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-04-15 från socialchef 
2 Ansökan från Kvinnojouren & Tjejjouren, Borås, om verksamhetsbidrag för 2021 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kvinnojouren i Borås beviljas verksamhetsbidrag för 2021 med 12 kronor per invånare, totalt 
296 448 kronor. Bidraget finansieras inom budget 2021 för individ- och familjeomsorgen. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-04-15 

Tjänsteskrivelse Ansökan om verksamhetsbidrag för 
2021 från Kvinnojouren och Tjejjouren 
Diarienummer 2021/203, löpnummer 1168/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kvinnojouren i Borås beviljas verksamhetsbidrag för 2021 med 12 kronor per invånare, totalt 
296 448 kronor. Bidraget finansieras inom budget 2021 för individ- och familjeomsorgen. 
 
Sammanfattning 
Kvinnojouren i Borås har ansökt om verksamhetsbidrag med 12 kronor per invånare för 
2021. Kvinnojouren arbetar med stöd och hjälp till personer utsatta för våld i nära relationer. 
Förutom Borås stad hör också Herrljunga kommun, Bollebygds kommun och Ulricehamns 
kommun till Kvinnojouren i Borås. Kvinnojouren finansierat sin verksamhet i första hand 
genom kommunalt bidragsstöd. Förvaltningen tillstyrker Kvinnojouren i Borås ansökan om 
verksamhetsbidrag för 2021. 
 
 
Ärendet 
Kvinnojouren i Borås är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening som aktivt tar 
avstånd från våld i nära relationer, det vill säga det våld som framförallt riktas mot kvinnor 
och barn. Kvinnojouren i Borås erbjuder stöd och hjälp till utsatta, bland annat i form av 
skyddat boende, enskilda samtal, hembesök eller telefonsamtal. Man riktar sina insatser både 
mot kvinnorna och barnen.  
 
Till Kvinnojouren i Borås hör, förutom Borås stad även Ulricehamns kommun, Bollebygds 
kommun och Herrljunga kommun. Finansieringen av kvinnojouren sker i första hand genom 
kommunalt bidragsstöd. För 2020 beviljade Ulricehamns kommun Kvinnojouren i Borås 
bidrag med 296 016 kronor, motsvarande 12 kronor per invånare. Vid den senaste 
befolkningsmätningen 2020-12-31 hade kommunen 24 704 invånare. Den totala summan 
blir då 296 448 kronor.  
 
Förvaltningen anser att Kvinnojouren gör ett bra arbete för kvinnor som utsätts för våld i 
nära relationer och för de barn som också drabbas. Förvaltningen tillstyrker därför 
Kvinnojourens ansökan. Bidraget finansieras inom budget 2021 för individ- och 
familjeomsorgen. 
 
Beslutsunderlag 
1 Ansökan från Kvinnojouren & Tjejjouren, Borås, om verksamhetsbidrag för 2021 
 
Beslut lämnas till 
Kvinnojouren i Borås 
Socialchef 
 
 
 

Magnus Andersson Neumann Nathalie Johansson 
Socialchef Utredare 
Sektor välfärd Sektor välfärd 



 Borås  202 1 -03 -29

Ulricehamns Kommun

Vård- och omsorgsförvaltningen
523  86  Ulricehamn

Ansökan om verksamhetsbidrag för 2021

Härmed ansöks om verksamhetsbidrag med  12  kronor per invånare för
år  2021  till Kvinnojouren- och tj ej j  ouren Borås.

Vi bifogar vår senaste verksamhetsberättelse/plan, budget för 2021.

Medwänliga hälsningar

J
 l ”m l

Lenla F redriksson\ l
Ordförande

Postadress Telefon Telefax Bankgiro Org.nr

Kvinnojouren Borås 010/4550365 033/412285 5335-0252 864501-5200

Box 979 Innehar F—skattebevis
501 10 Borås

Bemanning: Dygnet runt alla dagar med personal på plats.



Kvinnojouren Borås kvalitetsarbete  i  skyddat boende 2020

Socialstyrelsen definierar skyddad boende som en" organisatorisk enhet som erbjuder

tillfällig bostad ordnad utifrån beslut om insats från socialtjänsten till skydd mot hot, våld

eller andra övergrepp tillsammans med andra relevanta insatser och som har tillgång till

personal med relevant kompetens för boendeinsatsen".

God kvalitet är verksamhet som kan beskrivas som att tjänsterna svarar mot mål (lagar,

förordningar, föreskrifter) som beslutas samt att de är:

0 trygga, säkra och präglas av rättssäkerhet i myndighetsutövningen

5 kap 11 §, 11 kap 1§, 11 kap 5§, 11kap 7 § SoL

0 tillgängliga

3 kap l§, 3kap 4 § SoL

o  kunskapsbaserade

3 kap 3 § SOL

0 bygger på respekt på människors självbestämmanderätt och integritet

1 kap 1  §  SoL

o utgår från en helhetssyn, är samordnade och präglas av kontinuitet

3kap 1§och5§SoL

Kvinnojouren Borås har under året fortsatt med att kvalitetssäkra verksamheten.

Trygghet, säkerhet och rättssäkerhet

Bemanning av anställd personal dygnet runt alla dagar.

Telefonjour dygnet runt.

Aktiviteter med volontärer.

Har skriftliga rutiner som anger hur skyddssökande personer som bor på kvinnojouren ska

skyddas mot hot och risker. Gör regelbundet säkerhetsplanering tillsammans med

skyddsökande personer som bor på kvinnojouren.

Har skriftliga rutiner för att upptäcka om skyddssökande är fortsatt utsatta för våld under

tiden de bor på kvinnojouren.

Kvinnojouren har skyddsanordningar såsom boxadress, inbrottslarm, övervakningskamera,

säkerhetsdörr, säkerhetsfönster, överfallslarm samt porttelefon.

Har skriftliga rutiner som anger hur personal och volontärer som arbetar på kvinnojouren

ska skyddas mot hot och risker.

Har skriftliga rutiner som anger hur personal och volontärer känner till socialtjänstlagens

bestämmelser om tystnadsplikt.

Har skriftliga rutiner som anger hur personal och volontärer känner till Lex Sarah om

anmälningsskyldigheten.

Har skriftliga rutiner som anger hur skyddade personuppgifter för de som bor på

kvinnojouren inte kommer ut till obehöriga.

Ha_r rutiner för hur personal och volontärer ska hantera anmälningsskyldigheten när det

gäller barn där socialtjänsten kan behöva ingripa till barnets skydd.



Har skriftliga rutiner som anger hur vi dokumenterar genomförda insatser för dem som

bor på kvinnojouren.

Upprättar genomförandeplan tillsammans med skyddssökande person, ansvarig kommun

och kvinnojouren.

Tillgänglighet

Kvinnojouren tar emot skyddssökande dygnet runt alla dagar..

Kvinnojouren tar emot förälder med pojkar och flickor upp till 18 år.

Kvinnojouren är anpassad för att ta emot personer med rullstol. Entrén är tillräcklig stor

för att en person som använder rullstol ska kunna ta sig in. Minst ett boenderum är

anpassat för en person som använder rullstol. Minst en toalett är anpassad för en person

som använder rullstol. Minst ett duschutrymme är anpassat för en person som använder

rullstol. Kök kan nås med rullstol. Gemenskapsutrymme kan nås med rullstol.

Kvinnojouren har två plan med hiss som även rymmer person med rullstol.

självbestämmande och integritet

Har rutiner som anger att och hur kvinnojouren ska anlita tolk vid planerade samtal med

skyddssökande som inte behärskar svenska.

skyddssökande personer bor på eget rum.

Skyddsökande har tillgång till låsbara toaletter och duschutrymmen, kök för möjlighet att

laga egen mat och gemensamma utrymmen för samvaro.

Skyddssökande har tillgång till barnaktiviteter och pedagogiskverksamhet.

Kunskapsbaserade verksamhet

Kvinnojouren har anställda som har kunskap om och erfarenhet av standardiserade

bedömningsmetoder och använder dem regelbundet.

Vi använder SARA, FREDA och PATRIARK som bedömningsmetod och informerar resultatet

till skyddssökande och socialtjänsten.

Kvinnojouren följer systematiskt upp och dokumenterar de boendes uppfattning om

boendemiljön, bemötande och insatserna.

Kvinnojourens personal har hög kompetens, såsom 5 socionomer med många års

erfarenhet av socialarbete och utbildning i våld i nära relation. Övrig personal har annan

högskoleutbildning och många års erfarenhet av arbete med människor som varit utsatta

för våld. Personal måste ha NCK tredagars utbildning eller NCK webbutbildning. En

personal har NCK 15 poängsutbildning. Personal som har utbildning i hälsofrämjande

alternativa behandlingsmetoder såsom massage. Personal har även kompetens att möta

och samtala med barn som bevittnat eller utsatts för våld. Personal som ärförskolelärare.

Personal med Trappan och Traumamedveten omsorgsutbildning. Verksamheten har även

under året anställt en verksamhetsutvecklare. Verksamheten har under året arbetat med

att utveckla barnverksamheten genom att se över rutiner och metoder som kommer att

implementeras under 2021. Viktigt att sätt barnperspektivet i fokus och utifrån FN:s

barnkonvention.



Helhetssyn, samordning och kontinuitet

Kvinnojouren har skriftliga rutiner som anger hur vi samverkar med socialnämnden.

Kvinnojouren arbetar utifrån processbeskrivning olika faser under boendetiden.

Kvinnojouren har rutiner för hur vi samverkar med polis, andra myndigheter,

organisationer från civilsamhället. '

Kvinnojouren har rutiner som anger hur boenden, socialtjänsten och kvinnojouren ska

göra inför utflyttning från kvinnojouren. Kvinnojouren gör även uppföljning såsom

hembesök och eftervård om så beslutas.

Kvinnojouren har barnverksamhet, Ettan med förskollärare i en angränsande lokal för

medföljande yngre barn och tonåringar. Barnsamordnare som utgår ifrån barnens behov.

Rutiner för hur barn ska börja förskola och skola.

Utvärdering

Kvinnojouren följer systematiskt upp och dokumenterar de boendes uppfattning om

boendemiljön, bemötande, insatserna och barnverksamheten.

18 inkomna utvärderingar från boenden.

Vi har under året haft två boende med funktionsnedsättning och här ser vi att det finns

behov av rutiner inför inflyttning och under boendetiden om funktionsnedsättningen.

Hur vi kan bli bättre på att bemöta/ anpassa boendet för personer med

funktionsnedsättning. Bland annat hörsel och rullstolsbundna personer. l stort får vi

utvärderingar som är positiva men det finns alltid saker vi behöver förbättra.

Barn som bott hos oss har barnsamordnare haft särskilda utvärderingssamtal med utifrån

ålder. Barnkalas är uppskattat både av dem och vuxna.
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KVINNOJOUREN BORÅS
Många  vuxna och barn misshandlas  i  nära relationer. Det handlar om

kränkningar och våld, som ofta resulterar  i  bestående fysiska och psy-

kiska skador.

Kvinnojouren Borås är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell
förening som aktivt tar avstånd från våld i nära relationer. Vi arbetar
för alla människors rätt till frihet från våld och förtryck. Vi är en ideell

_  förening som bedriver en professionell verksamhet. I Kvinnojourenxx
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Borås ingår även Tjejjou ren Magnolia, vars verksamhetsberättelse

också finns i denna skrift.
På kvinnojouren erbjuds det lugn och den trygghet som behövs för

att en våldsutsatt person ska kunnata ställningtill sin situation och pla-

nera för sin framtid. Med hjälp av boendestöd, stödsamtal och andra

verktyg stärker vi de drabbade till att kräva ett liv utan våld och skapa

en plattform där de kan börja om och ta kontroll över sin egen framtid.
Kvinnojouren Borås är ett alternativ och ett komplement tillsam-

hällets institutioner och en rösti samhällsdebatten kringvåld i nära
relationer samt hedersförtryck. Kvalitetssäkring och kontinuerlig

utveckling är grundläggande för vår organisation.
Kvinnojouren Borås är medlem i Unizon, ett förbund där mer än

130 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer som arbetar för ett
jämställt samhälle fritt från våld ingår. Förbundet är partipolitiskt och
religiöst obundet.

Tack vare föreningsbidrag från Borås, Bollebygd, Herrljunga och

Ulricehamns kommuner har Kvinnojouren Borås kunnat utveckla en
framstående verksamhet med gott rykte i hela landet.

HISTORIK
I  slutet av 1970- och början av 1980-talet stod det klart att många

kvinnor utsattes för manligt våld och att samhället inte uppmärk-

sammade detta i någon större utsträckning. För att erbjuda utsatta
kvinnor hjälp och stöd startade ett tjugotal kvinnor en kvinnojour

i Borås. Kommunen erbjöd lokaler och stöttade verksamheten
ekonomiskt. Hösten 1981 öppnade Kvinnojouren Borås sina dörrar

och började bedriva jourverksamhet. Här fick kvinnor stöd och hjälp
i akuta nödsituationer vid till exempel misshandel och/eller våldtäkt.
Man arbetade också för att sprida kunskap om kvinnomisshandel,
sexuellt våld och dess orsaker. Kvinnojouren Borås växte allt efter-
som och flyttade 2008 till nya och mer ändamålsenliga lokaler. Under

de senaste åren har boendet utökats så att även några lägenheter nu
finns tillgängliga för de hjälpsökande.
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'Det som började med ett tjugotal entusiaster har nu vuxit till en förening med

112 medlemmar och ett antal aktiva volontärer. Under 2020 har antalet an-

ställda på Kvinnojouren Borås varit 13 + timanställda, med olika utbildning och

tjänstgöringsgrad. De anställda har ansvarat för verksamheten dygnet runt
under veckans alla dagar, något som är nytt för 2020. Under året har vi fortsatt

att utveckla och planera volontärsarbetet inför framtidaförändringar i lagstift-

ningen. Kvinnojouren Borås kan i dag erbjuda skyddat boende till fem kvinnor
och deras barn inom fastigheten, som hyrs av ett privat fastighetsbolag.

Lokalerna är anpassade för att kunna ta emot fysiskt funktionshindrade och

besiktigade av Bräcke Diakoni. Kvinnojouren Borås hyr även några lägen-

heterför de hjälpsökande. Där finns det möjlighet att också ta emot män som
är utsatta för våld i nära relation eller personer med sällskapsdjur. Förutom

skyddat boende erbjuder vi samtal och andra stödåtgärder, även vid enskilda

besök/besök utifrån och telefonsamtal. Vi gör också hembesök till kvinnor
som inte kan ta sigtill jouren. Såväl dessa kvinnor som kvinnor i boendet och

de som har flyttat ut från jouren får till exempel hjälp med att hitta befintliga

nätverk och/eller att bygga nya nätverk.

KVINNOJOUREN BORÅS  HAR  UNDER 2020 BLAND ANNAT ERBJUDIT DE  BOENDE:

Skydd, stöd och krisbehandling.

Vuxensamtal och barnsamtal utifrån

den enskildas situation och behov. Vi

strävar efter att hitta kvinnans resur-

ser, motivera och stärka till att ta eget

ansvar, göra egna val och gå vidarei

livet. Det är viktigt att även uppmärk-

samma barnen, så att de ges möjlighet

att bearbeta vad de har upplevt.

Hot- och riskbedömningar utifrån

flera olika evidensbaserade metoder.

Mamma/barnverksamhet, som letts av

personal i syfte att stärka relationen

mellan förälder och barn.

Barnverksamhet med barnsamord-

nare med förskollärarutbildning tre
gånger i veckan.

Råd och stöd i vardagssituationer av

våra boendestödjare.

Frukost med boendestödjare, för att

få en bra start på dagen och skapa
rutiner och gemenskap.

'HL

Helgaktiviteter tillsammans med

personalen och i samråd med de bo-
ende, beroende på intressen, ålder på

barnen med mera. Det har till exempel

handlat om att besöka en lekplats,

göra utflykter i skogen, laga mat och

baka tillsammans eller spela spel och

sitta och prata. På grund av pandemin

har aktiviteterna haft en något annan

karaktär än andra år, då till exempel

museer och badhus har hållit stängt
en hel del.

Ekonomisk rådgivning av volontär.

Stöd och hjälp i kontakten med olika

myndigheter.

Läkarkonsultation med barnläkare,

som kommer till jouren.

Besök av diakon varje vecka för aktivi-

teter med de boende.

Efter boendetiden erbjuder kvinnojour-

en eftervård vid behov och när social-

tjänsten efterfrågar det.

 



 
Kvinnojourens personal har gett råd och stöd vid telefonsamtal och enskilda besök

påjouren samt vid hembesök och andra möten med personer som inte kunnat ta sig

till jouren. Vi har arbetat aktivt för att informera och sprida kunskap om våld i nära

relationer och om jourens verksamhet. Exempel på sådana utåtriktade aktiviteter är
att vi tagit emot en del studiebesök och informerat på skolor och andra verksamhe-

ter. Kvinnojouren nätverkar med olika samarbetspartners och har nära kontakt med

flera myndigheter.

ANPASSNING  UTIFRÅN CORONAPANDEMIN

2020 har varit ett annorlunda år på grund av coronapandemin,vilket har inneburit

att många av de evenemang och utbildningstillfällen som vi brukar delta i och ar-

rangera har fått ställas in. Medlemsmöten, föreläsningar och andra evenemang har

i stor utsträckning ställts in. Detta gäller även de flesta av sammankomsterna i det

så kallade Norrbyprojektet  — ett projekt som startades 2017 av Kvinnojouren Borås

med syfte att långsiktigt etablera närvaro i stadsdelen Norrby. I början av året kunde

denna verksamhet fortsätta, i form av ett kvinnocafé i Norrbyhuset med träffar varje

vecka och med program och föreläsningar utifrån vad besökarna efterfrågar. Fika,

trevligt umgänge, diskussioner med mera arrangerades då, och Kvinnojouren stod

även för barnpassning för de som så behövde. Under våren fick denna verksamhet

läggas på is tills vidare på grund av smittorisk och den har inte kunnat återupptas
under året.

Även i det skyddade boendet har verksamheten anpassats för att undvika

smittspridning: striktare regler när det gäller besök, utökade hygienregler och att

många möten och stödsamtal har hållits utomhus eller via internet är några exempel

på detta. En lägenhet har hållits ledigför att kunna användas som evakueringslägen-

het om någon av de boendei kollelktivet skulle uppvisa symtom eller smitta, men den

har inte behövts användas.
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STATISTIK MED MERA

(Turkos siffor visar motsvarande siffror

från 2019, där så är möjligt.)

Under 2020 har Kvinnojouren Borås

erbjudit plats i det skyddade boendet

till 53 (g g) kvinnor och 3 (4) män under

3114 (:: agg) boendenätter.Vi har haft

totalt 37 (:15) barn boende hos oss under

sammanlagt 2 467 (: o: pg) boendenätter.

Barnen har varit i åldrarna o-15 if:)

år. Ett problem när det gäller att ta emot
fler hjälpsökande är att kvinnorna ofta

har mycket svårt att hitta ny bostad efter

vistelsen på jouren, varför de tvingas bo

kvar längre än de annars skulle behöva

(och därmed kanske tar upp plats för

någon som skulle behöva den bättre).

Vi har tagit emot kvinnor och barn från
21 (zur.) kommuneri Sverige.

Kvinnor, män och barn från 20 (g) olika
länder har bott hos oss: från Sverige,

Kosovo, Etiopien, Eritrea, Azerdajdzjan,

Syrien, Somalia, lrak, Thailand, Saudi-

arabien, Polen, Afghanistan, Serbien,

Kazakstan, Kurdistan, Libyen, Colombia,

Kongo, Ghana och Indien.

29 (gat) kvinnor, 39 (li) barn och 2 (gg)

män har inte kunnat erbjudas boende på

grund av platsbrist.

I det skyddade boendet har Kvinnojouren
Borås under 2020 vid 566 (5,2 LT:) tillfällen
gett stödsamtal, medverkat vid social-

tjänstmöten samt följt med till polis,

rättegång eller Migrationsverket. 20 (5 q)

stödsamtal har hållits med barn under

tiden de bodde påjouren. Vidare har vi

tagit emot 33 (5 o) besök utifrån för stöd-
samtal påjouren.

Kvinnojouren har sammanlagt haft1083

stöttande samtal under året.

26 av kontakterna med hjälpsökande har

förmedlats via polisen.

Personalen har informerat på skolor, hos

föreningar samt både offentlig och privat

verksamhet vid ett antal tillfällen. Exem-

pelvis föreläsning på polisutbildningen i

Borås.

Under året har en boendestödjare
anställts på timmar, som vikarie för en

tjänstledig boendestödjare.

Kvinnojourens barnsamordnare är för-

skollärare och ansvarar för barnen i en

strukturerad, pedagogisk verksamhet,

bland annat i den specialanpassade lokal

som finns för detta ändamål.

En volontär har under året bidragit med

vägledning kring skuldsanering och

ekonomisk rådgivningtill kvinnornai
boendet vid totalt 28 (g. :) tillfällen.

Samarbetet med jurister har fortsatt.

En gemensam introduktlonsutbildning
för både kvinnojourens och tjejjourens
volontärer har satts ihop och använts.

Under året har styrelsen tillsammans

med personal och en konsult arbetat

med att ta fram ett nytt namn för för-

eningen och ny hemsida och logotyp.

Anlednlngtill namnändring är att göra

det mer tydligt att kvinno- och tjejjouren

är en och samma organisation. Förslag

om detta kommer att läggas vid års-

mötet 2021.
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Ordförande: Lena  Fredriksson

Vice ordförande: Lena Steiland

Kassör: Lena Steiland

Sekreterare/marknadsförings-
ansvarig:  Rita  Johansson

Vice sekreterare/ansvarig
för volontärer: Ann Larsson

Ansvarig för Tjejjouren Magnolia:

Josefin Sörensen och Lena Matthijs

Ansvarig för personalfrågor:
Barbro Svensson

Ansvarig för det våldsförebyggande
arbetet: Lena Steiland

Ansvariga för boendet: Åsa Uhrbom,

Barbro Svensson och Ann Larsson

Ansvariga för ekonomi: Lena Fredriks-
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Kvinnojouren Borås har 2020
finansierats med följande me-
del

Boendeintäkter, oftast via socialtjän-

sten i respektive kommun.

Föreningsbidrag från Borås Stad, Ulrice-

hamns kommun, Bollebygds kommun

och Herrljunga kommun.

Projektmedel från Socialstyrelsen,

Brottsofferfonden och stöd från Unizon

för extraordinära kostnader orsakade av

pandemin.

Dessutom har gåvor avsedda för de

personer som får hjälp viajouren varit till

 
son , Lena Steiland och Barbro Svensson

Adjungerade ledamöter: Mette

Berntsson och Lena Roy

Revisorer: Stig Fransson och

Anita Ekunger

Revisorsuppleant: Marie Josefsson

Styrelsen har under 2020:
o haft nio protokollförda möten.

o hållit årsmöte den 25 februari.

o deltagit i ett flertal AU-möten med

olikateman.

o tillsammans med personal deltagit

i nätverksmöten med samarbets-

partners.

stor nytta och glädje. De har bland annat

använts till:

o besök på djurparken, klippning,

myskvällar, bad utflykter med mera,

tolkkostnader vid stödsamtal för

kvinnor som inte bor påjouren.

o inköp av utflyttningspresenter,

födelsedagspresenter till barnen,

julklappar,födelsedagskalas, samt

startpaket och lite möbler till kvin-

nor som flyttar till egen lägenhet.

På grund av pandemin har möjligheten

att göra aktiviteter utanför jouren varit

begränsade.
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Styrelsen
Styrelsen har under året arbetat utifrån
nya strukturer för att stärka delaktigheten

och kommunikationen  i  organisationen.

En sådan ny struktur är arbetsutskott, AU,

som sedan 2020 finns för fyra områden:

boende/barn, tjejjour, ekonomi/personal

samt volontärer. Arbetsutskotten träffas

som regel en gångi månaden. Volontärs-
arbetsutskotten har dock varit inställda

under hösten.

Flliedlennrrlai'

På grund av pandemin har det inte gått att

genomföra medlemsmöten vår och höst,

som det var planerat. Antal medlemmar i

föreningen var vid 2020 års utgång112.

Under 2020 har volontärverksamheten

behövts ställas in, pågrund av pandemin.
Kontakten med befintliga volontärer har
dock upprätthållits och några intervjuer
med nya personer som är intresserade av

att bli volontärer har genomförts. Antalet
volontärer vid slutet av 2020 var 15.

Angående Tjejjouren Magnolias volon-
tärer: läs på sista Uppslaget i detta häfte,
under rubriken Intern verksamhet Volon-

tärverksamhet.

E1* :3 r; r:

Antalet anställda är 13 st med varierande

tjänstgöringsgrad. Totalt uppgår tjänst-

göringen till 1 157 procent.

Borås Stads samverkansplan för heders-
relaterat våld blevi stället en hand-
lingsplan. Kvinnojouren deltogi en refe-

rensgrupp. Handlingsplanen gäller dock

endast anställda inom Borås Stad och inte

exempelvis polisen. Därför stärker den

inte samverkan med andra aktörer.

En samverkan mellan Kvinnojouren, po-

lis och Relationsvåldsenheten har startats

för att ta fram rutiner för hur vålds-
utsatta ska kunna göra en polisanmälan

under trygga former, och för att skapa

förutsättningar för bra förundersökning-
arvilket på sikt kan leda till fler fällande

domar. Ett ukast för en rutin finns nu.

Opinionsbildning
Vi har varit aktiva när vi har blivit kontakta-

de i media och medverkat i såväl lokal-
press som lokalradio flera gånger under

året och exempelvis givit lägesrapporter

om hur pandemin har påverkat verksam-

heten och söktrycket.

En utställning som planerats att visas

på Kulturhuset blev inställd på grund av

pandemin.

Pandemin har begränsat möjligheterna

att informera och sprida kunskaper. Men

arbetet med digitala möten och utbild-

ningar har utvecklats kraftigt under året

och de anställda har deltagit i många digi-

tala utbildningar och föreläsningar.

Sociala meciiet‘
Kvinnojouren Borås och Tjejjouren Mag-

nolia har varit aktiva på sina respektive

konton på Facebook och Instagram. Till

exempel har Tjejjou ren haft olika teman

varje månad för sina inlägg.

SKYDDAT  BOENDE
Under 2020 var beläggningen i boendet

fortsatt hög. Nya förhållningssätt ut-
vecklades och tillämpades för att undvika

covid-19-smitta och samtidigt fokusera på
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skydd, hot och riskbedömningar.

Stödinsater har genomförts utifrån ge-
nomförandeplaner. Antal samtal under

boendetiden uppgick till 522.

Barnverksamheten
Nya rutiner har tagits fram av verksam-

hetsutvecklare tillsammans med barn-

samordnare och arbetsutskott boende/

barn. Metoden TMO, Traumamedveten

omsorg, ska införas under 2021. Totalt

antal stödsamtal med barn uppgick till

20 st.

Stöc:ii..ret'i:sarra l'üe'C;[LE'CZåCL”ÖlC'Ã;äd
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Med kreativa lösningar hittade vi

arbetssätt för att upprätthålla stödkon-
takter/-samtal under 2020, med hänsyn

tagen till att minimera risken för smitta.

l perioder före och efter sommaren

ökade antalet stödsökande.

Vid telefonrådgivning och stödsamtal
via telefon utfördes 394 samtal. Sam-

talskontakter vid besök påjouren

uppgick till 33 st och hembesök och

liknande gjordes vid 17 tillfällen.
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Verksam heten; med kvinnocaféi

stadsdelen Norrby en gång i veckan

har inte gått att genomföra på grund av
pandemin. l begränsad omfattning har

våldsförebyggande arbete skett i digital

form.

TJEJJOUREN  MAGNOLIA
Verksamheten har under året flyttat

till en större lokal. Personalen på Tjej-

jouren har under 2o2o arbetat hem-

ifrån en hel del. Se verksamhetsberät-

telse längre fram i detta häfte.

åjj/l

VERKSAMHETSUTVECKLAREN  BERÄTTAR:

Sedan augusti 2o2o harjag arbetat

som verksamhetsutvecklare för

Kvinnojouren Borås och Tjejjouren

Magnolia. Styrelsen beslutade om
denna ändring för att rutiner, arbetssätt och arbets-

fördelning ska ses över så att vi arbetar på ett så bra

sätt som möjligt för att kvinno- och tjejjouren  i  ännu

högre utsträckning ska fungera som en samman-

hängande verksamhet.

Det är ett mycket brett uppdrag jag har fått. Hit-

tills harjag ägnat en hel del tid åt att utveckla barn-

verksamheten. Det händer mycket inom området

barnskydd just nu, till exempel med diskussioner om

skapandet av lagrum för barnfridsbrott. När detta

införs betyder det att de barn som finns i vårt

skyddade boende även i lagens mening är brotts-

offer. Vårt barnarbete har varit väldigt bra redan

sedan tidigare, men nu har vi till exempel beslutat

att hela personalen ska arbeta utifrån en metod som

heter TMO, Traumamedveten omsorg. Då kommer

vi som arbetar här att stå för samma sak och arbeta

trygghetsskapande på ett strukturerat sätt.

Jag har även arbetat ihop med polisen i Borås för

att skapa rutiner för hur polisanmälningar om våld

i nära relationer ska fungera mer smidigt. Vi vet

att det ofta av flera olika anledningar är svårt för

den våldsutsatta att polisanmäla våldet. Vi vill hitta

rutiner för att säkerställa att polisen hanterar sådana

här anmälningar på ett bra sätt. Ett exempel är att

det ska gå att boka möte i en anpassad lokal för att

göra sin anmälan i stället för att behöva stå  i  Iuckan  i

polishusets reception och redogöra för sitt ärende.

Ett annat är att så tidigt som möjligt förbereda med

ett målsägarbiträde. Med bättre rutiner kan proces-

sen bli smidigare och det kan också bidra till att fler

skyldiga döms för sina brott.

Jag är jätteglad att jag fick uppdraget att arbeta

som verksamhetsutvecklare. Det känns mycket

viktigt just nu med anledning av att det har öppnats

en marknad för privata, vinstdrivande aktörer som

tjänar pengar på mäns våld. Vi som ideell organisa-

tion måste hänga med iden här konkurrensen. Stöd

och skydd till våldsutsatta kvinnor och barn måste

finnas kvar även när vinstdrivande företag bestäm-

mer sig för att söka lyckan någon annanstans"
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Vår vision
Kvinnojouren Borås och Tjejjouren

Magnolia gör skillnad för våldsutsatta

genom att vara professionella och

empatiska samt ansvarstagande och

samverkande.

Strategi
Genom att förstå våldets orsaker, med

stöd av vedertagna förklaringsmodeller,

vill vi motverka och förebygga våld. Vi

arbetar med våldets konsekvenser men

eftersträvar möjligheterna att förhin-

dra det. Vi vill bryta kopplingen mellan

"manlighet" och våld och byta pers-

pektiv genom att kliva in på nya arenor

och synliggöra att vissa mäns våld mot

kvinnor inte är en isolerad fråga.

Övergripande mål
för organisationen
Kvinnojouren Borås och Tjejjouren Mag-

nolias övergripande mål är ettjämställt

samhälle fritt från våld. Verksamheten
stöttar, skyddar, förebygger och påver-
kar samhället samt kämpar för kvin-

nor, flickor, barn och utsatta gruppers

rättigheter.

Hur når vi det övergripande målet?
Vi ska använda lag och rätt samt värna

våldsutsatta barns, flickors och kvinnors

juridiska rättigheter. Organisationen,

som är en fristående ideell förening, ska

under demokratiska former drivas ur

ett jämställdhetsperspektiv och arbeta

för alla människors lika värde. Organi-

sationen ska vara ett alternativ och ett

komplement till samhällets institutioner

och en röst i samhällsdebatten kringvåld

in:

i nära relation, mäns och pojkars våld

mot kvinnor och flickor, hedersrelaterat

våld och förtryck och andra utsatta grup-

per. Verksamheten kommer att fortsätta

stärka sitt våldspreventiva arbete.

För att nå det övergripande målet och

uppfylla vår vision har vi brutit ner verk-

samheten i delområden med formule-

rade mål för perioden 2020-2025 och

en övergripande aktivitetsplaneringför

samma tidsperiod.

På grund av den pandemi som bröt uti

mars 2o2o har verksamhetens mål samt

möjlighet att uppfylla dessa påverkats.

Delområdena är:
oñ/“ledlemmar och VOlOETEZäFGE'

Mål 2o2o-2o25

Vi ska ha fler medlemmar och bygga

goda förutsättningar för volontärs-

arbetet genom att skapa delaktighet

och engagemangför volontärer samt

erbjuda kunskapshöjande utbildningar

utifrån föreningsarbetet.

o  opinionsbildning

Mål 2020-2025

Vi ska uppfattas vara drivande på sociala

medier och i andra publika sammanhang

kringfrågor om våld mot kvinnor, flickor

och barn och andra utsatta gruppers

situation. Vi ska ta aktiv ställning mot

våld och förtryck så att det aldrigfår till-
låtas, oavsett i vilket sammanhang och

under vilka bortförklaringar det existerar.

Mål 2020-2025

Vi vill kännetecknas av att ha uppdater-

ade, informativa och relevanta hemsidor

och andra sociala medier.



 
Mål 2020-2025

Vi ska vara en given och kompetent

samverkanspart för kommuner och

andra aktörer  i  Västsverige utifrån upp-

draget att värna våldsutsattas situation

generellt.

Vi ska utveckla vår kunskap och

vår förmåga i arbetet med våld i nära
relation och hedersrelaterat våld och

förtryck och i detta samman hang vara

drivande för att fler förövare blir lagför-

da och fler utsatta får stöd och hjälp.
Vi ska ha en utvecklad och uthållig

samverkan med polisen avseende våld i

nära relation samt hedersrelaterat våld

och förtryck.

Vi ska utöka våra kunskaper om andra

samhällsinstitutioner avseende deras

verksamheter och kompetenser för att

bättre samordna insatserna.

eSkyddat boende

Mål 2020-2025

Vi ska fortsätta erbjuda hög tillgänglighet

och trygga boendeformer som också

upplevs som säkra av de utsatta.

o stödinsatser och stödverksamhet

Mål 2020-2025

Vi ska ha en rättssäker och kvalitativ

dokumentation av genomförandeplan-

er och journalanteckningar, så att det

blir tydligt att vi är professionella och

pålitliga.

Vi ska tillvarata och förstärka även det

emotionella skyddsperspektivet för den

utsatta.

Vi ska individanpassa våra stödinsatser

så långt som möjligt.
Vi ska fortsätta att erbjuda externa

stödsamtal samt, genom att utveckla

kunskaper kring våldsutsattas situation,
ha fortsatt hög kvalitet i vår rådgivning
till utsatta och till samverkanspartners.

Mål 2020-2025

Barnkonventionen ska till fullo prägla vår

verksamhet och vi ska fortsätta att ut-

veckla ett starkt barnperspektivi beslut

och åtgärder.
Barnen som finns på vårt boende ska

uppleva en trygg och säker miljö.

o Tjejjouren

Mål 2020-2025

Vi ska arbeta våldsförebyggande med

kunskapshöjande insatser till målgrup-

pen 12-20 år samt erbjuda preventions-

insatser på både universell, selektiv och

individuell nivå.
Vi ska individan passa våra stödinsatser

till målgruppen 12-20 år så långt som
möjligt. Vi ska fortsätta erbjuda externa

stödsamtal samt, genom att utveckla

kunskaper kring våldsutsattas situation,

ha fortsatt hög kvalitet i vår rådgivning
till utsatta och till samverkanspartners.

Öxárig aråidsföielmrggancie
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Mål 2020-2025

Vi ska sprida kunskap om mäns och

pojkars våld mot kvinnor och flickor, våld

i nära relationer, hedersrelaterat våld

och förtryck samt utsatta grupper. Vi

ska informera om våldets mekanismer,

konsekvenser och dess påverkan på
individen och samhället.

Vi ska fortsätta driva kvinnocafé

utifrån ettjämställdshetsperspektiv.

Verksamhetsplanen preciseras i

bilagorna Aktivitetsplan och Projekt-

plan. Den följs upp och kan revideras

årligen. l denna anges också mål-
uppfyllelse för respektive år.



 

 
TJEJJOUREN MAGN_(_)LlAS
VERKSAMHETSBERATTELSE  2020
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En fast samarbetspartner till framti-

da arbete med att arrangera killmid-

dagar har hittats, vilket var ett mål för

året. Det är Erik Larssons bygg, som

tidigare har belönats för sitt arbete

mot machokultur där de utvecklat en

egen gren inom konceptet Hus-

ku rage, Byggkurage.

Fokus under året har framför allt
legat på att hålla igång redan eta-
blerade kontakter och samarbeten

med skolor och verksamheter, för

fortsatt samverkan nästkommande

år.
Tillsammans med Borås Feministis-

ka Förening och Medborgarskolan ar-

rangerades en heldag på Hemgården
i Borås på internationella kvinno-

dagen den 8mars, med flera olika ak-

tiviteter. Uppskattningsvis besöktes

eventet av 150 unika besökare.

Under 2o2o har dessutom ett

samarbete med Kulturhuset och

Brottsofferjouren utvecklats, där vi
fick möjligheten att ta fram en helt
egen utställning om våld, "Inte alla
män, men”, där vi förutom att ha den

öppen för allmänheten planerade

interaktiva workshops för högstadie-

elever på plats i Kulturhuset. Vernis-

sage skulle ha varit den 25 november,

men på grund av covid-19 blev denna

uppskjuten.

Våldsförebyggande och
kunskapsspridande arbete:

Under 2o2o har pandemin tvingat

alla att ställa om och hitta nya vägar

framåt. På grund av restriktioner och
rekommendationer har Tjejjouren

Magnolia tvingats avvika från fler-

talet av målen i verksamhetsplanen

för 2o2o, vissa helt och andra delvis.

Särskilt drabbade är målen kopplade
till våldsförebyggande och kunskaps-
höjande insatser. Vi har ändå fortsatt

detta arbete och har kunnat utbilda

barn och yrkesverksamma, om än

i begränsad utsträckning och un-
der andra former. De föreläsningar

som har efterfrågats mest under
året har varit "Porrsnack" för hög-

stadieelever och "Inspirations-

föreläsning för lärare". Totalt har vi

genom föreläsningar nått ut till cirka



600 barn och unga och cirka 150
yrkesverksamma inom framför allt

skolans värld. Alla utifrån rådande
rekommendationer och restriktioner

för att skapa säkerhet både för oss
och de vi mött.

Pilotprojelctet

”Blicken Kroppen Knappen”

Under 2020 har pilotprojektet

”Blicken Kroppen Knoppen” gått från
planeringsstadiet till aktivt arbete ute

på skolorna.
Föreläsningsserien med tre lek-

tioner per klass på de sex skolor som

deltar i projektet genomfördes.Det

blev totalt 54 lektioner där cirka 250

elever nåddes av vårt material. Av

elevernas utvärderingarframkom-

mer att mer än 75 procent var nöjda.

Under hösten 2020 har även en in-

spirationsföreläsning riktad till lärare

testats itre skolor som inte ingåri

projektet. Vi har nått cirka 95 lärare

med vårt material. Efter utvärdering-

ar harföreläsningsmaterialet/work-
shopen reviderats.
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Hederskampajen bytte namn till

Sommarlovskampanjen och for-

mades om från föregående år.
Föreläsningen har utgångspunkt i
Barnkonventionen och riktar sig till

elever i årskurs 7. Föreläsningen spe-
lades in och skickades ut till de skolor

som tackat ja, med erbjudande om att

Tjejjouren fanns med på chatt under

och efter visningen av den filmade

föreläsningen. En skola nappade på

erbjudandet och tog del av föreläsnin-

gen, som nådde 84 elever. Vi hade
inte hade möjlighet att erbjuda kura-

torsstöd på plats i högstadieskolorna
som komplement till föreläsningarna

och inte heller pass i feministiskt

självförsvar. Vi har därmed inte upp-

fyllt målen rörande kampanjen 2020.

Som komplement till kampanjen

skapades i stället informationsbladet

"Alla längtar inte till sommarlovet",

som skickades digitalt till de mellan-

stadieskolor som fått erbjudande

om kampanjen samt till Borås stads

elevombudsman. Tjejjouren spred

även informationsmaterial från

www.hedersfortryck.se "Att vara

oroligför en kompis" i alla fyra

medlemskommuner. information om

ny lagstiftning gällande brott med

hedersmotiv, utreseförbud och barn/

tvångsäktenskap spreds via sociala

medier.

Intern verksamhet

Volontärverksamhet

Vi har genomfört en introduktions-

utbildning för nya volontärer un-

der januari 2o2o och två digitala
föreläsningar under hösten 2020.

Under året har tolv personer gått
vår introduktionsutbildning, som är
riktad till både Kvinnojourens och
Tjejjourens volontärer. I Tjejjouren

hade vi 17 aktiva volontärer i decem-

ber 2020.

I början av året märkte vi en ökning
av stödsamtal i chatten och hade

därför tre volontärer per tillfälle i

chatten för att täcka behovet. Efter
april minskade antalet stödsökande

igen och från juni valde vi att gå till-
baka till att två volontärer chattade  



 
per tillfälle. Det minskade trycket i

chatten samt pandemins allmänna

påfrestning på volontärerna innebar
även att vi avvek från vårt mål om
att ha öppet chatten en extra kväll

i  veckan. Sedan slutet av mars har

volontärerna inte suttit i vår lokal och

chattat utan suttit hemifrån för att
minska risken för smittspridning.
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Under året harvi varit som mest fyra

anställda som arbetar med Tjejjou-

ren. Utöver tjejjourssamordnare och

kurator började ijanuari ytterligare en

kurator. Hennes anställning ändrades i
augusti till verksamhetsutvecklare för

både Tjejjouren och Kvinnojou ren.

En kurator kom tillbaka från för-

äldraledighet under augusti.

Då vi blivit både fler personal och
fler volontärer bytte vi i juni till en

större lokal i samma byggnad.

Kompetensutveckling

Exempel på utbildningar som Tjej-

jourens anställda har gått under året:
- Tema: Internationella dagen mot

könsstympning, arr: Länsstyrelsen

- Tema: sexuell exploatering och

prostitution, arr: Unizon.

- Webbföreläsning. Tema: Att bemöta

personer utsatta för sexuellt våld,

arr: Föreningen Storasyster.

- Tema: våld i nära relationer och

personer med funktionshinder, arr:

Länsstyrelsen.

- Seminarium.Tema: Hedersrelaer-

at våld och förtryck, med Catarina
Berndtsson.

- Traumamedveten omsorg, arr: Räd-

da Barnen.

Under året har tjejjourens volon-

tärer gått följande utbildningar:
- Grundutbildningför nya volontärer.

- Föreläsning. Tema: Suicid och be-

mötande, arr: Suicide Zero.

- Föreläsning. Tema Sex mot

ersättning, arr: Novahuset.

Statistik stödsökande:

Under 2020 hade vi kontakt med och

stöttade 185 personer genom vår

verksam het. Ku ratorerna hade 50

personer i samtal över telefon eller

i personliga möten,vilket innebär

att vi nått vårt mål för 2o2o om att
öka antal stöd kontakter via kurator

med fem personer. Volontärerna har

stöttat 115 individer i chatten samt 20

på mejl eller i frågelåda. Sammanlagt
har vi haft 579 stöttande samtal un-

der året. Uppskattningsvis har drygt

hälften av de stödsökande tillhört

Tjejjourens ordinarie målgrupp (att

de är under 20 år eller själva har tagit

kontakt med Tjejjouren). Övriga
stödsökande tillhör Kvinnojourens

målgrupp och har tilldelats kuratorer
på Tjejjouren därifrån.

L"..':.':":S'L LL'ZEQZC:5Ä'<T.3 KIT.

Under året har vi lagt mer resurser,

både ekonomiskt och tidsmäs-
sigt, på marknadsföringvia sociala

medier. Ett nytt konto har gjorts

för att synas via Facebook. Totalt

har vi marknadsfört nio kampanjer

via Facebook och Instagram. Sam-

manlagt har våra inlägg visats 55
240 gånger på en skärm och 22  696

enskilda personer har sett inläggen.

Antal följare på Instagram har ökat
med cirka 1oo under året.
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Ett år som inte liknat något annat i kvinnojourens historia är

till ända, med en pandemi som har påverkat hela samhället
och hela världen. Detta har gjort att jag under mitt första
år som styrelseordförande för Kivnnojouren Borås inte har

kunnat närvara i verksamheten riktigt i den utsträckningjag
skulle önska. Men det kommer fler år.

Trots att verksamheten redan i vanliga fall hanterar svåra
ämnen och tunga ärenden, och under 2020 har fått anpassa
sigtill nya förhållningsregler och tankar på att minimera
smittrisk, har det hela fungerat galant under året. Med jäm-
na mellanrum har nya riktlinjer för riskhantering slagits fast

påjouren, och såväl personal som hjälpsökande har på ett
enastående sätt anpassat sig och följt dessa, allt för att alla
ska kunna vara så trygga och säkra som möjligt. Och det har
fungerat - ingen från boendet har behövt evakueras till den
lägenhet som har reserverats för karantänvistelse.

Jag är väldigt stolt och hedrad över att få vara en liten del
iden verksamhet som bedrivs på Kvinnojouren Borås och
Tjejjouren Magnolia, där så stor och gedigen kompetens
och erfarenhet varvas med empati, flexibilitet, kreativitet

och en fantastisk samarbetsförmåga. Och jag är stolt över
att berätta för andra om denna verksamhet, som ständigt
utvecklas. Inför 2021 är flera utvecklingsarbeten i gång: till
exempel ännu mer fokus på barnen i boendet, utökade
samarbeten med andra organisationer samt nytt namn och

hemsida. Det ska bli spännande att följa!

Ett stort och varmt tack till alla som på något sätt bidrar
till verksamhetenl_

lama
Lena M Fredriksson, ordförande Kvinnojouren Borås
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Kvinnojouren Borås

Bokslut för kalenderåret  2020

Balansräkning

Tillgångar E ;_n

Kontantkassa

Banktillgodohavanden 2

Kundfordringar

Upplupna intäkter

Inventarier 3

Summa tillgångar

Skulder och eget kapital

Beräknad semesterlöneskuld

Socavgifter på beräknad semlöneskuld

Upplupna kostnader

Personalens källskatt

Summa skulder

Eget Kapital
Ingående eget kapital

Årets resultat

Summa eget kapital

Summa skulder och eget kapital

Orgnr  864501-5200

2020.l2.3l

2  962
8 797  778

959  206
147 358

0

9  907 302

420 088
131992
336 867

161364

1050  311

8 987  537
-  130 544

8 856 993

9  907  304

Sid. 1(4)

2019.12.31 i

6 015

9  072  408

458120
365 817

0

9 902  36-0

341 308

107 239
357 462

108 814

914  823

9102  635

-115  098

8  987- 537

9 902 360



Kvinnojouren Borås

Bokslut för lcalenderåret  2020
2020. 12.3  1Resultaträkning IE

Boende

Medlemsavgifter

Lönebidrag 6

Kommunala bidrag 4
Övriga bidrag 6
Proj ektmedel 5

Övriga intäkter

Summa intäkter

Kostnader
Löner

Sociala avgifter

Pensionskostnader

Utbildning

Övriga personalkostnader

Summa personalkostnader

Ovriga kostnader

Material och varor

Gåvor till kvinnor och bam

Redovisade projektmedel

Lokalkostnader

Förbrukningsinv.,rep. o underhåll

KontorsmateriaLtel porto etc.

Konsultarvoden och köpta tjänster

Annonsering och reklam

Diverse adm. kostnader

Svedj egatan

Nänmdemans gatan

Torggatan

Summa övriga kostnader

Summa kostnader

Resultat före räntor

Ränteintäkter

Årets resultat

Orgnr:  864501-5200

6 876 868

13  000

148 723

1 859 276

227 499

1  150  000

12 521

10  287  887

4921  124

1518 978
443156

13  926
138 360

7035  544

195 948

81759
1 150 000

1239146

88  296
380 732

18  694

91 357
59  596
29 868

55 354

3 390 750

10 426 294

- 138 407
7 863

- 130 544

Sid 2(4)

2019.12.31

6  296 345

12 800

184 056

1 852 040

22 699

284 879

0

8 652 819

4 578 031

1438  233

435 663

47 061

116 875

6  615 863

72 008

45 253

229 875

1 182 847

88 983

293 703

8 764

78  698
83 161

66 906

i
2 159 904

8 775 767

- 122 948
7 850

-_ 115 098



Sid 3(4)
Kvinnojouren Borås
Orgnr: 864501-5200

Bokslut för kalenderåret  2020

Not 1 Specifikation-kontanter

Kontantkassa - 2009

Handkassa 95_3

Summa  2962

Not 2. Specifikation -banktillgodohavanden
Swedbank 8 746  431

Länsförsäkringar Bank 43  290
Bankkort  _ 8 055

Summa 8 797 776

Not  3.  Inventarier skrivs av med 20% på anskafñnngsvärdet.
Anskafñiingsvärde, inventarier 173  028
Tidigare års avskrivning -  173028
Årets avskrivning 0
Bokfört värde  2020 T Q

Not 4. Spec över kommunala bidrag.
Borås Stad 1 346 136

Ulricehamns Kommun 296 016

Herrljunga Kommun 100 000

Bollebygds Kommun 113 124

Säker och Trygg förening i

Summa  1859 276

Not 5. Spec. över proiektmedel
Socialstyrelsen  -  verksamhetsbidrag 2020  600 000 600 000

Covid  -19  Unizon 550 000

Summa 1  150  000

Not 6. Spec över övrigagåvor och bidrag_

Bidrag och gåvor från organisationer och enskilda personer 227 499

Statligt lönebidrag 148 723

Summa 376 222



Bokslut för kalenderåret  2020

Underskrifter.

Borås den 5 mars  2021
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b' Lena Fredriksson

Ordförande
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Rita Johansson
Sekretetlare

Ledamon
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Jcjsêñn S"rensson
Ledamot

  

Kvinnoiouren Borås
Org.nr: 864501-5200

Sid 4(4)

Lena Steiland ena Steiland

Vice ordförande Kassör

/n ,

Ann Larsson /t Åsa Uhrbom

Vice sekreterare Ledamot

Ledamot

_j/ p  /J/  f  V_ r”.  .  x i _

(3.33 cl” [K

Lena Matthijs  ›  , Barbro Svensson

Ledamot '/E*'7' 4‘/"/ Ledamot
_-_.. ;pp
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Lena Rgy

Från: lena.matthijs@polisen.se

Skickat: den 23 mars 2021 12:52

Till: Lena Roy

Ämne: Re: skriva under bokslut

Hej

Jag har tagit del av bokslutet digitalt och godkänner att Lena Roy skriver under på mitt uppdrag då jag fysiskt inte har

kunnat sätta min namnteckning på dokumentet då jag befinner mig utomlands.

Mvh

Lena Matthijs

Skickat från min iPhone

17 mars 2021 kl. 08:09 skrev Lena Roy <lena@kjboras.se>:

God morgon!

nya tider nytt underlag. Kom gärna förbi och skriv under.

Tack Ann för snabbleverans. Bokslutet har varit och vänt över natten till Tranemo

Vi hörs

Lena

Med vänlig hälsning

Lena Roy

010-4550365

Mobil 072-7310657

Kvinnojouren Borås

<image001.png>
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Intern Revisionsberättelse

för

Kvinnojouren Borås

Orgnummer: 864501-5200

Undertecknade av årsmötet valda föreningsrevisorer har utfört revision av styrelsens

arbete under kalenderåret 2020.

Vårt arbete har i huvudsak omfattat att styrelsens arbete sker i överensstämmelse med

föreningens stadgar och att protokollförda beslut genomförts.

För att granska styrelsens arbete har vi genomläst samtliga protokoll från styrelsens alla

styrelsemöten under året, kontrollerat att beslut och förändringar blivit genomförda och  -

uppföljda, samt i övrigt informerat oss om att styrelse följt de mål för  2020  som angetts i

2019  års bokslut.

// Stig sson

   
- Borås den 10, mars  2021

Anita Ekunger



Revisionsberättelse

för

Kvinnojouren i Borås
Org.nr 864501-5200

Undertecknad av årsmötet vald revisor har utfört revision för räkenskapsåret

2020.01.01 - 2020.12.31.

Jag har granskat bokföringen, bokslutet och styrelsens förvaltning för räkenskapsåret

2020. Bokslutet har upprättats enligt bokföringslagen och ger en rättvisande bild av

föreningens resultat och ställning. '

Verksamheten har bedrivits enligt Kvinnojourens stadgar.

Jag anser att min revision ger mig grund för mitt nedanstående uttalande.  ~

Jag illstyrker att resultaträkningen och balansräkningen fastställs och att samtliga

styrelseledamöter beviljas ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

Borås den 9 mars 2021
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Kvinnojouren Borås
Org.nummer: 864501-5200

Budget för kalenderåret 2021

Intäkter
Inkomster från boende

Medlemsavgifter och diverse intäkter

Gåvor till kvinnor och barn

IOP

Socialstyrelsen

Ränteintäkter

Summa

Lönebidrag

Bidrag från Borås Stad

Bidrag från Ulricehamns kommun

Bidrag från Bollebygds kommun

Bidrag från Herrljunga kommun

Summa bidrag

Summa intäkter totalt

Kostnader.
Löner, socialavgifter och övriga personalkostnader

Hyror, El och övriga lokalkostnader

Varor och förbrukningsmaterial för verksamheten

Konsultarvoden och inköpta tjänster

Telefon, porto redovisning och revision och övriga administrationsomk.

Summa kostnader totalt

Resultat

Borås den 24 september 2020

p.

.i Ordförande

7600000

12 000

30000

438000

600000

10000

8  690 000

140 000

1 400 000

300 000

120 000

100 000

2 060 000

10 750 000

8 580 000

1 200 000

350 000

250 000

300 000

10 680 000

+ 70 000
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Svar på medborgarförslag om 
flerbostadshus/trygghetsboende 
Dnr 2020/487 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås gällande detaljplaneläggning av trygghetsboende på föreslagen 
plats med hänvisning till att en sådan exploatering inte kan motiveras utifrån miljöbalken 3 
kap. 4§ eftersom annan mark som inte innebär ianspråktagande av jordbruksmark kan 
tillgodose behovet.  
 
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett gällande att köpa in nödvändig privat mark 
nedanför Hökerumsgården i Hökerum med hänvisning till att kommunen redan äger 
marken.  
 
Medborgarförslaget avslås gällande att skapa möjligheter att komma igång med byggnation 
under 2021 med hänvisning till att beslut om budgetuppdraget väntas till våren 2021.  
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Tommy Johansson, Carl-Åke Alsing, 
Gunnel Magnusson, Jan-Erik Magnusson, Gustav Liberg, Peter Eggers och Terese Tyrén att 
kommunen köper in nödvändig privat mark nedanför Hökerumsgården i Hökerum, att 
kommunen startar ett planarbete omgående och skapar möjligheter att komma igång med 
byggnation under 2021.  
 
Kommunfullmäktige gav 2018-06-20 miljö och samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram en ny 
kommunövergripande översiktsplan. För närvarande revideras den nya översiktsplanen efter 
genomfört samråd och inför kommande granskning. Kommunen ställer sig i 
samrådsförslaget positiv till att det byggs bostäder i Hökerum.  
 
Platsen som föreslås för trygghetsboende ligger på kommunalägd mark. Platsen bedöms som 
olämplig eftersom det är jordbruksmark och inte kan motiveras utifrån miljöbalken 3 kap. 
4§. Trygghetsbostäder bedöms kunna rymmas inom det som i den nya översiktsplanen 
kategoriseras som ”befintlig tätort” i direkt anslutning till Hökerumsgården, öster om det 
föreslagna området.  
 
Förvaltningen har fått i budgetuppdrag ta fram en plan för att skapa detaljplaner för 
byggande utanför centralorten. I detta uppdrag ingår att utreda och föreslå platser där 
kommunen ska ta fram nya, eller ändra, detaljplaner. Budgetuppdraget planeras färdigställas 
till årsskiftet 2020/21. Det bedöms inte som rimligt att möjliggöra föra byggklara tomter 
under 2021. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-10-22 från samhällsbyggnadschef  
2 Medborgarförslag om flerbostadshus trygghetsboende 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
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Medborgarförslaget avslås gällande detaljplaneläggning av trygghetsboende på föreslagen 
plats med hänvisning till att en sådan exploatering inte kan motiveras utifrån miljöbalken 3 
kap. 4§ eftersom annan mark som inte innebär ianspråktagande av jordbruksmark kan 
tillgodose behovet.  
 
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett gällande att köpa in nödvändig privat mark 
nedanför Hökerumsgården i Hökerum med hänvisning till att kommunen redan äger 
marken.  
 
Medborgarförslaget avslås gällande att skapa möjligheter att komma igång med byggnation 
under 2021 med hänvisning till att beslut om budgetuppdraget väntas till våren 2021.  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2020-10-22 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om 
flerbostadshus/trygghetsboende 
Diarienummer 2020/487, löpnummer 3244/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås gällande detaljplaneläggning av trygghetsboende på föreslagen 
plats med hänvisning till att en sådan exploatering inte kan motiveras utifrån miljöbalken 3 
kap. 4§ eftersom annan mark som inte innebär ianspråktagande av jordbruksmark kan 
tillgodose behovet.  
 
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett gällande att köpa in nödvändig privat mark 
nedanför Hökerumsgården i Hökerum med hänvisning till att kommunen redan äger 
marken.  
 
Medborgarförslaget avslås gällande att skapa möjligheter att komma igång med byggnation 
under 2021 med hänvisning till att beslut om budgetuppdraget väntas till våren 2021.  
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Tommy Johansson, Carl-Åke Alsing, 
Gunnel Magnusson, Jan-Erik Magnusson, Gustav Liberg, Peter Eggers och Terese Tyrén att 
kommunen köper in nödvändig privat mark nedanför Hökerumsgården i Hökerum, att 
kommunen startar ett planarbete omgående och skapar möjligheter att komma igång med 
byggnation under 2021.  
 
Kommunfullmäktige gav 2018-06-20 miljö och samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram en ny 
kommunövergripande översiktsplan. För närvarande revideras den nya översiktsplanen efter 
genomfört samråd och inför kommande granskning. Kommunen ställer sig i 
samrådsförslaget positiv till att det byggs bostäder i Hökerum.  
 
Platsen som föreslås för trygghetsboende ligger på kommunalägd mark. Platsen bedöms som 
olämplig eftersom det är jordbruksmark och inte kan motiveras utifrån miljöbalken 3 kap. 
4§. Trygghetsbostäder bedöms kunna rymmas inom det som i den nya översiktsplanen 
kategoriseras som ”befintlig tätort” i direkt anslutning till Hökerumsgården, öster om det 
föreslagna området.  
 
Förvaltningen har fått i budgetuppdrag ta fram en plan för att skapa detaljplaner för 
byggande utanför centralorten. I detta uppdrag ingår att utreda och föreslå platser där 
kommunen ska ta fram nya, eller ändra, detaljplaner. Budgetuppdraget planeras färdigställas 
till årsskiftet 2020/21. Det bedöms inte som rimligt att möjliggöra föra byggklara tomter 
under 2021. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Tommy Johansson, Carl-Åke Alsing, 
Gunnel Magnusson, Jan-Erik Magnusson, Gustav Liberg, Peter Eggers och Terese Tyrén att 
kommunen köper in nödvändig privat mark nedanför Hökerumsgården i Hökerum, att 
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kommunen startar ett planarbete omgående och skapar möjligheter att komma igång med 
byggnation under 2021. 
 
Förslagsställarna skriver att det idag saknas inflyttningsbara lägenheter i Hökerum. Det finns 
intressant mark, bland annat nedanför Hökerumsgården, både kommunal och privatägt. Det 
kommer också saknas trygghetsboende, och då i första hand trerummare. Det är viktigt för 
orten och för att trygga en framtida utveckling. Det skapar förutsättningar för de som väljer 
att lämna sin villa att tryggt kunna bo kvar i bygden och på så sätt skapa en bostadsrotation. 
 
Kommunfullmäktige gav 2018-06-20 miljö och samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram en ny 
kommunövergripande översiktsplan. För närvarande revideras den nya översiktsplanen efter 
genomfört samråd och inför kommande granskning. I detta arbete ingår att peka ut områden 
som kommunen anser lämpliga för bostäder. Kommunen ställer sig i samrådsförslaget 
positiv till att det byggs bostäder i Hökerum. Förslagsställarna skriver även att övriga 
lägenheter kan byggas nedanför Näraboliden. I samrådsförslaget till ny översiktsplan föreslås 
detta område för bostadsbebyggelse.  
 
Platsen som föreslås för trygghetsboende ligger på kommunalägd mark. Platsen bedöms 
olämplig eftersom den ligger på av jordbruksmark. Enligt miljöbalken 3 kap. 4§ får 
jordbruksmark tas i anspråk endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen och behovet inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. I arbetet med översiktsplanen har 
tillräckligt med mark som inte är jordbruksmark föreslagits för ny bebyggelse i Hökerum. 
Trygghetsboende bedöms därtill kunna rymmas inom det som i den nya översiktsplanen 
kategoriseras som ”befintlig tätort” i direkt anslutning till Hökerumsgården.  
 
Förvaltningen har även fått i budgetuppdrag ta fram en plan för att skapa detaljplaner för 
byggande utanför centralorten. I detta uppdrag ingår att utreda och föreslå platser där 
kommunen ska ta fram nya, eller ändra, detaljplaner. Budgetuppdraget planeras färdigställas 
till årsskiftet 2020/21.  
 
Ett uppdrag om att ta fram eller ändra en detaljplan kan ges enligt beslut av 
kommunstyrelsen eller i samband med att ett positivt planbesked givits. En begäran om 
planbesked kan lämnas av den som avser att vidta en åtgärd som kräver ny detaljplan eller 
detaljplaneändring. Med hänvisning till plan- och bygglagen 5 kap. kan en planprocess enligt 
standardförfarande inte möjliggöra för byggklara tomter inom ett år från det att planarbete 
påbörjas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om flerbostadshus trygghetsboende 
 
Beslutet lämnas till 
Tommy Johansson  
Carl-Åke Alsing Gunnel Magnusson  
Jan-Erik Magnusson  
Gustav Liberg  
Peter Eggers 
Terese Tyrén 
Samhällsbyggnadschef 
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Sebastian Olofsson Emma Persson 
Samhällsbyggnadschef Samhällsplanerare 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Planenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 

 



Medborgarförslag flerbostadshus / trygghetsboende 

 

Hökerum är en stark tillväxtort med stor efterfrågan på bostäder. 

Idag saknas inflyttningsbara lägenheter i Hökerum. De som finns är uthyrda.  

Främst till ungdomar som vill bo kvar i samhället men som inte vill satsa på eget hus 

som första boende.  

Det kommer också att saknas trygghetsboende, då i första hand trerummare. Det är 

viktigt för orten och för att trygga en framtida utveckling. Det skapar förutsättningar 

för de som väljer att lämna sin villa att tryggt kunna bo kvar i bygden och på så sätt 

skapa en bostadsrotation. 

Det finns såklart behov av många typer av boende, varav flerbostadshus är ett av 

bygdens framtida behov. 

Det är viktigt att samma prioritering på bostäder görs i hela kommunen och att man 

tar tag i dessa positiva problem. 

Det finns intressant mark i Hökerum, bland annat nedanför Hökerumsgården, både 

kommunal och privatägt. Privata ägaren är villig att sälja den mark som kan bli 

berörd. Här kan det med fördel byggas ett trygghetsboende. 

Övriga lägenheter kan byggas nedanför Näraboliden. Det är kommunal mark. 

Undertecknad föreslår följande: 

➢ Köpa in nödvändig privat mark nedanför Hökerumsgården i Hökerum. 

➢ Starta ett planarbete omgående. 

➢ Skapa möjligheter att komma igång med byggnation under 2021. 

 

Hökerum 2020-09-08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trygghetsboende nära 

Hökerumsgården 

Lägenheter nedanför 

Näraboliden 



Med vänlig hälsning och en önskan om snabb behandling. 

 

Tommy Johansson    Carl-Åke Alsing 

    

    

 

Gunnel Magnusson   Jan-Erik Magnusson 

     

    

 

Peter Eggers   Gustav Liberg 

    

    

 

Terese Tyrén 
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§  
 

Svar på medborgarförslag om att motorverksamhet 
inkorporeras i förslag till ny översiktsplan för 
Ulricehamn 2040 
Dnr 2021/127 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget antas gällande att utreda om lämpliga platser finns för 
enduroverksamhet genom att förvaltningen får ett sådant uppdrag. 
 
Medborgarförslaget avslås gällande att inrymma motorverksamhet i den nya översiktsplanen 
med hänvisning till att processen passerat granskning, och det inte längre är möjligt att 
utreda eller göra väsentliga förändringar inom ramen för detta arbete. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Hans Torsborn, som representant för 
Enduros styrelse, att förvaltningen får i uppdrag att inrymma motorverksamhet i den nya 
översiktsplanen, samt skyndsamt utreder möjligheten för Ulricehamns Motorklubb att få 
tillgång till alternativ mark som passar för enduroverksamhet.  
 
En ny kommunövergripande översiktsplan är under framtagande. För närvarande är 
förslaget ute på granskning. I detta arbete ingår att peka ut områden som kommunen anser 
lämpliga för verksamheter. Motorverksamhet lämpar sig bland annat inom det som i 
översiktsplanen kategoriseras som verksamheter, eftersom viss störning i form av exempelvis 
buller accepteras i dessa områden.  
 
Efter det att granskningsförslaget till ny översiktsplan har presenterats får inga väsentliga 
ändringar göras utan att ny gransknings genomförs. Bedömningen är att ett nytt område för 
verksamheter skulle innebära en väsentlig ändring. Hur en lokalisering lämpar i förhållande 
till översiktsplanen behöver därför bedömas i samband med utredning av platsalternativ.  
 
Ett uppdrag om att utreda lämplig lokalisering för enduroverksamhet bedöms gå i linje med 
översiktsplanens övergripande strategi Friluftsliv och folkhälsa.  
 
Förvaltningen har inget uppdrag gällande lokalisering av enduroverksamhet. Ett sådant 
behövs för att kunna starta ett grundligt utredningsarbete av lämplig lokalisering. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-04-29 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag om att motorverksamhet inkorporeras i förslag till ny översiktsplan 

för Ulricehamn 2040 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget antas gällande att utreda om lämpliga platser finns för 
enduroverksamhet genom att förvaltningen får ett sådant uppdrag. 
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Medborgarförslaget avslås gällande att inrymma motorverksamhet i den nya översiktsplanen 
med hänvisning till att processen passerat granskning, och det inte längre är möjligt att 
utreda eller göra väsentliga förändringar inom ramen för detta arbete.



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2021-04-29 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om att 
motorverksamhet inkorporeras i förslag till ny 
översiktsplan för Ulricehamn 2040 
Diarienummer 2021/127, löpnummer 1120/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget antas gällande att utreda om lämpliga platser finns för 
enduroverksamhet genom att förvaltningen får ett sådant uppdrag. 
 
Medborgarförslaget avslås gällande att inrymma motorverksamhet i den nya översiktsplanen 
med hänvisning till att processen passerat granskning, och det inte längre är möjligt att 
utreda eller göra väsentliga förändringar inom ramen för detta arbete. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Hans Torsborn, som representant för 
Enduros styrelse, att förvaltningen får i uppdrag att inrymma motorverksamhet i den nya 
översiktsplanen, samt skyndsamt utreder möjligheten för Ulricehamns Motorklubb att få 
tillgång till alternativ mark som passar för enduroverksamhet.  
 
En ny kommunövergripande översiktsplan är under framtagande. För närvarande är 
förslaget ute på granskning. I detta arbete ingår att peka ut områden som kommunen anser 
lämpliga för verksamheter. Motorverksamhet lämpar sig bland annat inom det som i 
översiktsplanen kategoriseras som verksamheter, eftersom viss störning i form av exempelvis 
buller accepteras i dessa områden.  
 
Efter det att granskningsförslaget till ny översiktsplan har presenterats får inga väsentliga 
ändringar göras utan att ny gransknings genomförs. Bedömningen är att ett nytt område för 
verksamheter skulle innebära en väsentlig ändring. Hur en lokalisering lämpar i förhållande 
till översiktsplanen behöver därför bedömas i samband med utredning av platsalternativ.  
 
Ett uppdrag om att utreda lämplig lokalisering för enduroverksamhet bedöms gå i linje med 
översiktsplanens övergripande strategi Friluftsliv och folkhälsa.  
 
Förvaltningen har inget uppdrag gällande lokalisering av enduroverksamhet. Ett sådant 
behövs för att kunna starta ett grundligt utredningsarbete av lämplig lokalisering.  
  
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Hans Torsborn, som representant för 
Enduros styrelse, att förvaltningen får i uppdrag att inrymma motorverksamhet i den nya 
översiktsplanen, samt skyndsamt utreder möjligheten för Ulricehamns Motorklubb att få 
tillgång till alternativ mark som passar för enduroverksamhet.  
 
Förslagsställaren menar att det bör hanteras i den nya översiktsplanen då forumet passar 
bra då kommunen i samverkan med klubben kan ta fram en långsiktigt hållbar 
lösning för enduroverksamheten och annan motorverksamhet, där hänsyn tas till 
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både allmänna och enskilda intressen med mera.  
 
Bakgrunden är att intresset för motorcross och enduro har ökat, samtidigt som Vist 
industriområde växt, och därmed minskat ner tillgängligt område för verksamheten. Därtill 
har Länsstyrelsen avslagit ansökan om fortsatt verksamhet i närheten av Ätran, med 
hänvisning till strandskyddet. Sammantaget innebär detta att motorklubben inte kan erbjuda 
en fungerande enduroverksamhet inom egen fastighet, vilket drabbar klubben negativt 
genom vikande medlemsantal och minskade intäkter. Detta gör också att ärendet är 
brådskande. Förslagsställaren skriver även att kontakt finns med sektor miljö och 
samhällsbyggnad som utreder möjlig lokalisering för ändamålet.  
 
Kommunfullmäktige gav 2018-06-20 sektor miljö och samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram 
en ny kommunövergripande översiktsplan. För närvarande är förslaget ute på granskning 
efter revidering av samrådsförslaget. I detta arbete ingår att peka ut områden som 
kommunen anser lämpliga för verksamheter. Motorverksamhet lämpar sig bland annat inom 
det som i översiktsplanen kategoriseras som verksamheter, eftersom viss störning i form av 
exempelvis buller accepteras i dessa områden.  
 
Efter det att granskningsförslaget till ny översiktsplan, Ulricehamn 2040, har presenterats 
får, enligt 3 kap. 18 § i plan- och bygglagen, inga väsentliga ändringar göras utan att ny 
gransknings genomförs. Bedömningen är att ett nytt område för verksamheter skulle 
innebära en väsentlig ändring. Om mest lämpliga lokalisering av enduroverksamhet skulle 
visa sig vara utanför det som översiktsplanen föreslår för verksamheter innebär det inte 
nödvändigtvis att det strider mot översiktsplanen. Hur en lokalisering lämpar i förhållande 
till andra intressen i översiktsplanen behöver därför bedömas i samband med utredning av 
platsalternativ.  
 
I den nya översiktsplanen, Ulricehamn 2040, finns åtta övergripande strategier formulerade. 
Dessa visar viljeriktningen och genomsyrar översiktsplanen. En av strategierna är Friluftsliv 
och folkhälsa. Denna strategin innebär bland annat att förutsättningar ska skapas för att 
utveckla det etablerade föreningslivet och spontanidrotten i kommunen. Därmed bedöms ett 
uppdrag om att utreda lämplig lokalisering för enduroverksamhet gå i linje med 
översiktsplanens övergripande strategier. Förvaltningen har inget uppdrag gällande 
lokalisering av enduroverksamhet. Ett sådant behövs för att kunna starta ett grundligt 
utredningsarbete av lämplig lokalisering.  
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om att motorverksamhet inkorporeras i förslag till ny översiktsplan 

för Ulricehamn 2040 
 
Beslutet lämnas till 
Hans Torsborn 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 

Sebastian Olofsson Emma Persson 
Samhällsbyggnadschef Samhällsplanerare 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Planenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 25.02.2021 19:49:11
Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

Det har kommit in ett medborgarförslag via webbformuläret på www.ulricehamn.se.

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Medborgarförslag 2021-02-23

Kommunalt stöd/hjälp för fortsatt enduroaktivitet i Ulricehamns kommun

Ulricehamns Motorklubb (med underliggande sektioner motocross, bil samt
enduro) har under många år varit ett givet och uppskattat inslag i Ulricehamn.
Många är de talanger som fostrats i vår organisation och klubben har även satt
Ulricehamn på Sveriges motorkarta genom att bland annat arrangera SM i
motocross och det så kallade Nyårsracet, en endurotävling som genomförts i mer
än 20 år och utvecklats till en av Sveriges största och mest populära händelser
inom enduro.
Ulricehamns Motorklubb är idag en vital och framåtriktad förening, en förening som
ser ljust på framtiden då uppgången bland de yngre deltagarna har varit stabil de
senare åren. Både inom motocross och enduro ser vi ett ökat intresse bland
utövare samt allmänhet och det är med denna bakgrund vi nu vänder oss till
Ulricehamns kommun för att säkerställa att vi även i framtiden kan erbjuda goda
tränings- och tävlingsmöjligheter för våra åkare.
Ulricehamns Kommun har en positiv utveckling de senare åren, en utveckling som
medfört att Vist Industriområde vuxit markant. I takt med den ökade
företagsetableringen på Vist har klubben förlorat stora delar av den mark som
tidigare varit tillgänglig för oss, och som krävs för att ge enduroutövarna möjlighet
till träning i skogsmark. Dessutom har även Länsstyrelsen avslagit vår ansökan om
att få fortsätta vår verksamhet i närheten av Ätran, detta med hänvisning till
nuvarande strandskydd. Detta sammantaget gör att vi idag inte kan erbjuda en
fungerande enduroverksamhet inom vår egen fastighet, en utveckling som drabbar
klubben negativt genom vikande medlemsantal och minskade intäkter.
I våra kontakter med kommunens enhet MSB (kontakter som varit mycket positiva)
har det framkommit att kommunen har tillgänglig mark som skulle kunna passa vårt
behov på kort sikt. MSB undersöker – i detta nu – möjligheterna att använda
marken. Marken ska dock tillgodose andra kommunala behov på lång sikt och är
därför ingen hållbar lösning. Motorklubben ser gärna att ”motorverksamhet”
inkorporeras i förslaget till ny översiktsplan för Ulricehamn 2040. Forumet passar
bra då kommunen i samverkan med klubben kan ta fram en långsiktigt hållbar
lösning för enduroverksamheten och annan motorverksamhet, där hänsyn tas till
både allmänna och enskilda intressen m.m.
Just tidsfaktorn är en central del i ärendet, detta då våra medlemmar börjar tröttna
på nuvarande situation. Trycket från åkare inom kommunens gränser, men även
utifrån, är stort och kan ingen lösning skönjas inom snar framtid riskerar vi stora
intäktsbortfall.
Vi önskar därför att med detta medborgarförslag uppmärksamma kommunens
folkvalda politiker om vårt akuta behov av en lösning och att de ger förvaltningen i
uppdrag att inrymma ”motorverksamhet” i den nya översiktsplanen samt
skyndsamt utreder möjligheten för Ulricehamns Motorklubb att få tillgång till
alternativ mark som passar för vår enduroverksamhet, en verksamhet som idag är
starkt fokuserad på barn- och ungdomsutövning. Utan ett skyndsamt agerande från
kommunens sida riskerar vi att förlora en starkt växande sektion inom klubben



samtidigt som Ulricehamns anseende som en aktiv motorsportstad decimeras.

Mvh Enduros styrelse
Förnamn: Hans
Efternamn: Torsborn
E-post:
Adress:
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§  
 

Informationsärenden till kommunstyrelsen 2021-06-
03 
Dnr 2020/611 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
1 Samverkansnämnd IT Protokoll 2021-03-19 
2 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Direktionsprotokoll 2021-04-16 
3 Kommunstyrelsen Tranemo kommun Sammanträdesprotokoll 2021-04-26  
   § 87 Samråd översiktsplan Ulricehamns kommun KS/2020:145 
4 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Direktionsprotokoll 2021-04-23 
5 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2021-04-16 
   § 22 Länsgemensamt avtal för verksamhetsförlagd utbildning 
6. Riktlinjer för utstakning och lägeskontroll Miljö- och byggnämnd 2021-05-06 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2021-05-19 

 

Tjänsteskrivelse Informationsärenden till 
kommunstyrelsen 2021-06-03 
2020/611, löpnummer 1327/2021 
 
Förslag till beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
1 Samverkansnämnd IT Protokoll 2021-03-19 
2 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Direktionsprotokoll 2021-04-16 
3 Kommunstyrelsen Tranemo kommun Sammanträdesprotokoll 2021-04-26  
   § 87 Samråd översiktsplan Ulricehamns kommun KS/2020:145 
4 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Direktionsprotokoll 2021-04-23 
5 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2021-04-16 
   § 22 Länsgemensamt avtal för verksamhetsförlagd utbildning 
6. Riktlinjer för utstakning och lägeskontroll Miljö- och byggnämnd 2021-05-06 
 
 
 
Beslutsunderlag 
 
 
 
 
 

Maria Winsten 
Kommunsekreterare 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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