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Jouren har haft 5 protokollförda möten under året inklusive
årsmötet.
Kvinnojouren Vansbro hyr en källarlokal av Vansbrohem.
Lokalen används till samtal med stödsökande kvinnor och
styrelsearbete.
Kvinnojouren hyr även en lägenhet på 3 r ok av Vansbrohem
för skyddat boende.
Samarbetsavtalet med Leksand och Gagnefs kommuner
fortsätter som tidigare. Avtalet innebär att jouren i första
hand ska ta emot kvinnor från dessa kommuner.
Statistik gällande kvinnojourens arbete har skickats varje
månad till Vansbro, Leksands och Gagnefs kommuner (IFO).
Statistik har även skickats till ROKS varje månad.
Ekonomin har varit god under året. I och med
samarbetsavtalet fick kvinnojouren ett bidrag på 291 312

kronor från Vansbro, Leksand och Gagnefs kommuner.
Kvinnojouren står för alla kostnader i jourlägenheten och
källarlokalen.
Kvinnojouren har under året varit på 4 utbildningar med
Länsföreningen i Dalarna. Under en helg i september deltog
jouren på länsföreningens inspirationshelg på Snöå Bruk i
Dala-Järna.
Jouren har även under året som gått arbetat med projektet
”kvinnor med missbruk”. Man har träffats i lokalen för att
måla och prata.
Kvinnojouren och familjeteamet påbörjade ett samarbete
under 2021.
Jouren har även under året stått ute i samhället i Leksand,
Gagnef och Vansbro för att sprida information om
kvinnojouren och dess verksamhet.
I November höll kvinnojouren en ljusmanifestation i Vansbro
för att hedra kvinnor som dödats i nära relationer.
Kvinnojouren har haft ett högt tryck under hela året vad
gäller rådgivning via telefon. Även kvinnor utanför regionen
ringer jourtelefonen. Däremot har jourlägenheten använts i
liten utsträckning.
Många kvinnor som tar kontakt per telefon är inte i akut
behov av skydd på grund av våldsbrott utan de ringer mest
för rådgivning och funderar på relationer de lever i.
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