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Ansökan om verksamhetsbidrag från Tjejers Rätt I Samhället, 
TRIS 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att  bevilja Tjejers Rätt I Samhället, TRIS 400 tkr i verksamhetsbidrag 2016,  
 
att  verksamhetsbidraget för år 2017 inte understiger 2016 års bidragsnivå förutsatt att  
verksamhetsvolymen inte förändras, 
 
att  nämnden avser att tillsammans med arbetsmarknadsnämnden, kulturnämnden och 
utbildningsnämnden under 2016 ingå partnerskap med Tjejers Rätt I Samhället, TRIS, samt 
att beviljat verksamhetsbidrag för år 2016 då övergår till bidragsersättning inom ramen för en 
överenskommelse om partnerskap samt 
 
att  bidraget finansieras ur nämndens riktade insatser för kvinnofrid.  
 
Sammanfattning 
Den ideella organisationen Tjejers Rätt I Samhället, TRIS, har till Socialnämnden inkommit 
med ansökan om verksamhetsbidrag för år 2016 med 400 tkr.  
 
Ansökan om verksamhetsbidrag har också tillställts Arbetsmarknadsnämnden med 400 tkr 
samt Utbildningsnämnden och Kulturnämnden med vardera 350 tkr.  
 
I nämndens verksamhetsplan för år 2016 anges att nämnden ska stötta civila samhällets 
organisationer, arbeta med att utveckla strategier för att motverka våld i nära relationer och 
hedersrelaterat våld och förtryck samt att med organisationer som bedöms ha en unik och för 
nämnden relevant kompetens inom sitt sakområde utveckla ett samarbete med socialnämnden. 
Ett partnerskap ska ingås med TRIS i samverkan med andra berörda nämnder. Partnerskapet 
ska omfatta de nämnder som omfattas av TRIS ansökan om verksamhetsbidrag.  
 



Ärendet 
Tjejers Rätt i Samhället, TRIS, har sedan år 2002 arbetat förebyggande, med akuta insatser 
samt kompetenshöjande åtgärder mot hedersrelaterat förtryck och våld. TRIS möter framför 
allt flickor och kvinnor, men också pojkar som lever med en hedersrelaterad värdegrund och 
som därmed kan anses ha ett begränsat livsutrymme. Större delen av de personer som TRIS 
möter har dålig kunskap om sina rättigheter och det sociala skyddsnät samhället kan erbjuda. 
Målgruppen utmärks ofta av en bristande tillit till samhällets olika myndigheter.  
 
TRIS huvudsakliga målgrupp är flickor och kvinnor som lever med ett begränsat livsutrymme 
och som utsätts/riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld. TRIS arbetar även 
för att höja kunskapsnivån i frågan hos myndigheter, informera om hur våldet kan upptäckas 
och motverkas samt på vilket sätt det begränsar personers integration och deltagande i 
samhällslivet.  
 
Målgrupper:  
 
Barn:  
Flickor som utsätts/riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld. 
Flickor med intellektuell funktionsnedsättning som utsätts/riskerar att utsättas för 
hedersrelaterat förtryck och våld.  
Nyanlända/ensamkommande flickor.  
Pojkar och unga män som utsätts/riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtyck och våld.  
 
Vuxna:  
Kvinnor som utsätts/riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld.  
Kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning som utsätts/riskerar att utsättas för 
hedersrelaterat förtryck och våld.  
Kvinnor med utländsk bakgrund.  
Kvinnor med särskilda sårbarhetsfaktorer.  
Par som utsätts/riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld. 
 
Yrkesverksamma: 
Kompetenshöjande insatser till bland annat skolpersonal, socialsekreterare, polismyndigheten, 
sjukvårdspersonal samt personal vid andra berörda myndigheter.  
 
Målet med TRIS verksamhet:  
Att förebygga hedersrelaterat förtryck och våld genom att möjliggöra för barn och kvinnor att 
vara en del av majoritetssamhället samt att utöka det fysiska såväl som psykiska livsutrymmet 
och skapa förutsättningar för ett liv fritt från förtryck och våld.  
 
Att arbeta akut med hedersvåldsutsatta genom att erbjuda stöd- och motivationssamtal, 
krissamtal samt praktiskt stöd till hedersvåldsutsatta kvinnor och barn. TRIS erbjuder skydd 
genom nationella joursamtal och skyddat boende.  
 



Att sprida kunskap och metoder gällande hedersrelaterat förtryck och våld i syfte att till 
yrkesverksamma som möter personer med eller utan intellektuell funktionsnedsättning som 
utsätts/riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck, sprida de metoder TRIS 
utformat.  TRIS tre huvudsakliga verksamhetsområden: förebyggande verksamhet, akut 
krisverksamhet och utbildningsverksamhet beskrivs i bifogad ansökan. Mål, delmål och 
exempel på aktiveteter och dess genomförande beskrivs relaterat till respektive nämnds 
ansvarsområde.  
 
F.d. Socialnämnden för barn och unga, SBN samverkade i ett antal år med TRIS med bland 
annat stöd till verksamhet. Detsamma gäller f.d. Nämnden för hälsa och omsorg, NHO, 
nuvarande Omsorgsnämnden. Socialnämnden har övertagit de tidigare nämndernas ansvar för 
stöd och samverkan.  
 
Förvaltningen bedömer att TRIS arbete håller en hög kvalitet, kontinuitet och stabilitet. 
Vidare anser förvaltningen att TRIS är en värdefull resurs och ett viktigt komplement till 
nämndens och kommunens egna socialt förebyggande insatser gentemot målgruppen. TRIS 
insatser bidrar bland annat till att förbättra möjligheten för flickor, kvinnor, pojkar och män 
att leva ett liv fritt från hedersrelaterat förtryck och våld.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Verksamhetsbidraget finansieras inom budgetram ur nämndens riktade insatser för kvinnofrid.  
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