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Ansökan om bidrag - 2018 Uppsala Tjej- och transjour  

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att  bevilja Föreningen Uppsala Tjej- och transjour verksamhetsbidrag med 300 tkr, år 2018, 
samt  
 
att  bidraget finansieras ur nämndens riktade medel för kvinnofrid.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen föreslår att Uppsala Tjej- och transjour tilldelas ett verksamhetsbidrag om 300 
tkr. Syftet är ge föreningen ett stöd som ger möjlighet till trygghet, kontinuitet och effektivitet 
i organiseringen av verksamheten.  
 
Ärendet 
Uppsala Tjej- och transjour startade 2005 och deras målgrupp är tjejer (cis eller trans) och 
unga transpersoner mellan 12- 25 år, i behov av råd och stöd i frågor som påverkar deras 
vardags- och livssituation. Det kan röra sig om tjejer (cis eller trans) och transpersoner som 
blivit utsatta för våld eller lever i en familj där våld är ett inslag vardagen, men även unga och 
unga vuxna inom målgruppen som behöver bli stärkta i sin situation med samtal och 
bekräftelse. Sexualiteten är ett centralt ämne där Uppsala Tjej- och transjour arbetar aktivt för 
att målgruppen ska känna att de äger sin egen kropp och erhålla verktyg för att kunna värna 
sin kroppsliga integritet.  
 
Uppsala Tjej- och transjour arbetar utifrån ett stödjande och förebyggande perspektiv. Den 
stödjande verksamheten bygger på att målgruppen själva söker kontakt med jourens 
volontärer, antingen via chatt, mejl, frågelåda eller per telefon. Det förebyggande arbetet sker 
främst i miljöer där unga vistas så som i skolor och på fritidsgårdar och tar sig uttryck genom 
föreläsningar, workshops, temadagar, utbildningar i feministiskt självförsvar och i 
gruppverksamhet. Det förebyggande arbetet sker utifrån ett egenmaktperspektiv där jouren 
arbetar normkritiskt, lyfter målgruppens utsatthet och aktivt arbetar med att stärka unga tjejers 
(cis och trans) och transpersoners självkänsla. Uppsala Tjej- och transjour deltar aktivt i 
samhällsdebatten och syns ofta i olika evenemang där målgruppernas situation och behov 
diskuteras.  

https://tjejjouren.se/node/45082
https://tjejjouren.se/node/45082


 
Uppsala Tjej- och transjour är en ny typ av ungdomsorganisation där unga själva organiserar 
stöd till jämnåriga utifrån ett egenmaktsperspektiv och upplevda behov av att komplettera det 
offentliga samhällets insatser. Det nätverk som finns i jourens arbete stärker målgruppens 
sociala kitt. 
 
Uppsala Tjej- och transjour drivs av ideellt engagemang och verksamheten är avhängig att 
unga kvinnor engagerar sig i att hjälpa andra unga, så kallad peer education.1 Volontärerna är 
inga experter utan är unga kvinnor som arbetar med att stötta målgruppen. Arbetet 
kännetecknas av en låg ingångströskel för de stödsökande där föreningens målsättning är att 
det ska vara enkelt och tryggt att söka kontakt- ett första steg till hjälp och stöd i sin 
livssituation. För målgruppen kan samtal med frivilliga vara ett första steg till att motiveras att 
gå vidare med frågor som behöver hanteras professionellt. Uppsala Tjej- och transjours 
öppenhet och tillgänglighet underlättar i kontakten med verksamheten.  
 
Uppsala Tjej- och transjour är genom sitt arbetssätt, arbetsmetod och målgrupp ett bra 
komplement till kommunens egna verksamheter och kan fungera som en brygga till 
kommunens andra hjälpinstanser. Genom sin förmåga att möta upp ungdomar i den egna 
vardagen är Uppsala Tjej- och transjour en resurs för kommunen i att nå ut till och komma i 
kontakt med unga inom målgruppen som är i behov av insatser.  
 
Förvaltningen bedömer att Uppsala Tjej- och transjour genom sitt arbets- och förhållningssätt 
når en målgrupp som offentliga verksamheter har svårt att nå. Med den erfarenhet föreningen 
besitter underlättas kontakten och mötet med unga tjejer och transpersoner i deras vardag där 
också möjligheten till anonymitet skapar förtroende och trygghet. Uppsala Tjej- och transjour 
är för nämnden en resurs i att vara en sluss mellan unga stödsökande inom målgruppen och 
andra insatser kommunen kan bistå med.  
 
Utifrån förd dialog med Uppsala Tjej- och transjour och utifrån deras inkomna ansökan 
föreslår förvaltningen att föreningen tilldelas ett verksamhetsbidrag med 300 tkr. Syftet är ge 
Uppsala Tjej- och transjour ett stöd att kunna organisera sitt arbete effektivt och att planera 
för verksamheten långsiktigt.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Bidraget finansieras ur nämndens riktade medel för kvinnofrid 2018.  
 
Socialförvaltningen  
 
 
Kaisa Björnström 
Direktör 

                                                 
1 Peer education är en term som ofta används för att beskriva ett antal initiativ där unga människor från en 
likartad åldersgrupp, bakgrund, kultur, och/eller socioekonomisk grupp utbildar och informerar varandra i en rad 
olika frågor.  
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