
 
Förslag till 

Tyresö kvinno- och tjejjours verksamhetsplan år 2020 
 

Vi ska: 

● Vara ett stöd för de kvinnor och tjejer som kontaktar jouren och kunna erbjuda samtal 

med externa kvinnor både akut och planerat genom att utveckla en modell för en 

samtalsmottagning. 

 
● Att fortsätta driva ett skyddat boende med plats för tre kvinnor med barn som utsätts 

för mäns våld mot kvinnor och/eller våld i hederns namn och som är i behov av 

skyddat boende kortsiktigt liksom på längre sikt. 

 

● Att under året utreda möjligheter att sluta IOP avtal med Tyresö kommun för att kunna 

erbjuda Tyresös invånare utbildningsinsatser i ämnet mäns/pojkars våld mot 

kvinnor/flickor. 

 

● Att förbereda jourens 40-årsjubileum år 2021. 

 

● Arbeta för att värva fler medlemmar samt bjuda in till inspirerande och roliga möten 

för våra medlemmar. 
 

● Utbilda nya jourkvinnor och jourtjejer. 
 

● Fortsätta att vidareutbilda och kompetensutveckla anställda, styrelse och jourkvinnor 

och jourtjejer. 
 

● Arbeta aktivt med att föra ut information och delta i det offentliga rummet vad gäller 

frågor kring feminism och mäns våld mot kvinnor. 
 

● Genomföra utbildningsinsatser för jourgruppen och för anställda och medlemmar vad 

gäller porr/prostitution samt våld i hederns namn. 
 

● Arbeta aktivt för att främja god samverkan med polis och vård i närområdet samt 

Tyresö kommuns olika aktörer. 
 

● Fortsätta att arbeta för att tillgodose barnens perspektiv på jouren och se till att vi 

uppfyller krav utifrån lagstiftningen som följer barnkonventionens direktiv. 
 

● Genomföra utbildningsinsats för att styrelsen och anställda ska få djupare kunskap 

kring GDPR. 
 



● Genomföra utbildningsinsatser i HLR samt köpa in hjärtstartare till boendet och 

lokalen (kontoret). 
 

● Genomföra en översyn av brandsäkerheten i vårt boende och vårt kontor samt 

uppdatera utrymningsplan och brandsäkerhetsplan. 
 

● Genomföra roliga och inspirerande möten för jourgruppen. 
 

● Delta i utbildningar och konferenser som anordnas av Roks* och andra. 
 

● Arbeta aktivt för att sprida information om vår verksamhet i Tyresö. 
 

● Arbeta aktivt för att marknadsföra vårt skyddade boende till andra kommuner så att de 

ska välja att vilja placera kvinnor med behov av skydd hos oss. 
 

● Fortsätta att rusta upp boendet för att skapa hemtrevnad och trivsel samt formulera 

rutiner för att se till att in och utflytt sker smidigt. 
 

● Att arbeta aktivt för att få gåvor i form av pengar som kan användas för guldkant till 

de kvinnor som bor hos oss men som även kan användas för att underlätta utflytt och 

uppstart av nytt eget boende. 
 

● Fortsätta genomföra externa event i tjejjouren. 
 

● Arbeta aktivt för att hitta gemensamma intresseområden mellan kvinnojouren och 

tjejjouren och genomföra något eller några event tillsammans under året. 
 

      

 

 

 


