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 Kommunstyrelsen 
 

Ansökan om bidrag för samverkanslösning, Projekt Ronja 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att  avslå ansökan, samt 
 
att besvara ansökan i enlighet med bilaga 1 
 
Ärendet 
TRIS (tjejers rätt i samhället) har den 17 april 2012 inkommit med en ansökan om 
samverkansmedel till en fortsättning av projektet Ronja. Projektet planeras löpa från och med 
maj 2012 till augusti 2014 men de ansöker endast för kostnader år ett om 367 971 kr  
(bilaga 2). 
 
TRIS motarbetar förtryckande och förnedrande traditioner som hindrar individers utveckling 
såsom förbud mot utbildning och lönearbete, förbud mot att förfoga över materiella resurser, 
förbud mot att medverka i sociala aktiviteter, begränsningar i rörelsefriheten, uteslutning ur 
gruppgemenskap, tvångsäktenskap och könsstympning. Detta gör TRIS till största del genom 
att arbeta förebyggande ute i Uppsala kommuns skolor men också med en akut verksamhet. 
TRIS målgrupp är främst flickor och unga kvinnor i åldrarna 13-25 år, som lever med 
hedersnormer och/eller är i riskzonen för att utsättas för hedersrelaterat hot och våld. 
 
Sveriges idrotts- och friluftskultur är en stor del av ungdomars vardag. Att man från tidig 
ålder går på simskola, är med i en idrottsförening, deltar i olika idrottssammanhang eller går 
på utflykter i den svenska naturen är en självklarhet för många ungdomar i Sverige, dock inte 
för alla. Att som barn/ungdom inte få ta del av idrotts- och friluftskulturen bidrar till ett 
utanförskap och är ett hinder mot barn och ungas integration i samhället. Detta vill 
Ronjaprojektet motverka. Målgruppen för Ronjaprojektet är flickor och unga kvinnor mellan  
mellan 13-25 år. 
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Projektet Ronja har under 2011-2012 träffat ett 40-tal flickor som går på Uppsalas högstadie- 
och gymnasieskolor. Många av dessa har ett begränsat livsutrymme vilket gör att de sällan 
eller aldrig får tid eller möjlighet att göra det de önskar på sin fritid. Ronjaprojektet har bland 
annat gett dem chansen att få lära sig simma och cykla. Enligt TRIS vet många av 
projektdeltagarna inte mycket om allemansrätten och de har sällan eller aldrig varit ute i 
naturen, plockat svamp, tältat eller fiskat. Som fortsättning på Ronjaprojektet kommer fokus 
nu att läggas på dessa ämnen och därmed ge en möjlighet att uppleva den svenska naturen. 
Det stora intresset för Ronjaprojektets aktiviteter gör att TRIS vill att Ronjaprojektet fortsätter 
och ansöker därför om ytterligare bidrag från kommunstyrelsens samverkansmedel. 
 
Föredragning 
Denna ansökan gäller en fortsättning av ett sedan tidigare påbörjat projekt. Ronjaprojektet är 
också en utveckling av den tidigare samverkanslösningen ”Lilla rummet” där målgruppen var 
densamma och där syftet var att skapa en frizon för ungdomarna där de tillsammans bland 
annat kunde göra olika fritidsaktiviteter (KSN-2009-0476 och KSN-2011-0213). Utbildnings- 
och arbetsmarknadsnämnden beviljade TRIS 567 580 kr till projektet ”Lilla rummet” för 
perioden februari till augusti 2012, ur deras medel för samverkanslösningar. 
 
I Ronjaprojektet sker aktiviteterna utanför skoltid och de aktiviteter som är nya för denna 
ansökan är att testa på friluftsaktiviteter, lära sig om allemansrätten och att lära sig att läsa av 
en karta och kompass. Till detta vill man fortsätta de redan påbörjade aktiviteterna och 
erbjuda deltagarna att testa på olika idrottsgrenar och att lära sig om hälsa, kost och sin kropp. 
 
TRIS aktiviteter fungerar väl enligt såväl kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad som 
representanter från enskilda skolor. Exempelvis har Ronjaprojektet fått projektdeltagarna att 
gå på simundervisning på söndagarna och idrottsläraren kan åka dit för att pricka av 
simkunnigheten vilket är något skolan själv inte lyckats med för denna grupp.  
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade den 11 oktober 2012 att uppdra till 
kontoret för barn-, ungdom och arbetsmarknad att redovisa framtida former för stöd till och 
samverkan med föreningen TRIS (UAN-2011-0411). 
 
TRIS meddelade i maj 2012 att de fått ett positivt svar från landstinget angående 
Ronjaansökan vilka ska ha beviljat TRIS medel i två år samt att Länsstyrelsen i Uppsala län 
beviljat dem medel för ett år framöver. 
 
Tanken med samverkansmedlen var att stödja arbetet med två inriktningsmål i IVE 2008-
20011; att nämnderna i aktiv samverkan inom och utom kommunen ska bryta människors 
utanförskap och öka föreningslivets medverkan i integrationsarbetet. Det ligger därför ett 
ansvar på samverkande nämnder och deras verksamhet att efter en genomförd 
samverkanslösning dra slutsatser och erfarenheter för ett fortsatt arbete enligt fastställda 
inriktningsmål. 
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat att se över framtida samverkansformer 
och inväntar för tillfället TRIS verksamhetsbeskrivning. 
 
Aktiviteterna i Ronjaprojektet bedöms vara en utveckling av de aktiviteter som skett inom 
projekten kring ”Lilla rummet” och som fått ekonomiskt stöd ur samverkansmedlen under 
flera år. Projektet bedöms vara värdefullt vilket också Uppsala läns landstings och 
länsstyrelsens beslut om att stödja projektet visar. Då utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden beslutat se över framtida samverkansformerna med TRIS får frågan 
anses avslutad för kommunstyrelsens del varför ansökan föreslås avslås. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Vid föreslaget beslut föreligger ingen ekonomisk effekt.  
 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Kenneth Holmstedt 
stadsdirektör 


























