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 Kommunstyrelsen 
 

Samverkanslösning: Lilla rummet, ett projekt inom TRIS 2011 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att  bevilja föreningen Tjejers rätt i samhället 478 000 kronor i bidrag till 
samverkanslösningen Lilla rummet, samt 
 
att besvara ansökan i enlighet med bilaga 1. 
 
 
Sammanfattning 
 
Föreningen Tjejers rätt i samhället ansöker om fortsatta samverkanslösnings-medel för sina 
aktiviteter 2011. Målgruppen är flickor och unga kvinnor som i sin vardag möter värderingar 
och normer som starkt skiljer sig från normer och värderingar bland majoritetsbefolkningen 
och som behöver stöd och rådgivning kring hur de ska förhålla sig i sin vardag. 
 
Ärendet 
 
Föreningen Tjejers rätt i samhället (TRIS) ansöker i skrivelse inkommen den 28 mars 2011, 
bilaga 2, om totalt 477 504 kr för en samverkanslösning riktad till flickor och unga kvinnor i 
åldern 13-20 år. 
 
Samverkanslösningen sträcker sig till sista december 2011 och vänder sig i första hand till 
flickor och unga kvinnor som lever i värderingskonflikter mellan skolan och samhällets 
värderingar å ena sidan och familjens traditionella värderingar å andra sidan. Syftet med 
samverkanslösningen är att möjliggöra ett frirum, information och handlingskraft till 
målgruppen. Utgångspunkten är de mänskliga rättigheterna, alla människors lika värde och 
barnkonventionen.  
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TRIS är en ideell organisation som sedan 2002 erbjudit unga kvinnor med utländsk bakgrund 
rådgivning och praktiskt stöd bland annat vid myndighetskontakter. De informerar dessa 
kvinnor om deras rättigheter i Sverige och hjälper dem att tillvarata desamma. TRIS arbetar 
nära socialtjänst, skola och fritidsgårdar. Målsättningen med samverkanslösningen är att ge 
målgruppen, som på grund av familj, släkt eller annan närstående inte får bestämma över sin 
vardag, råd och stöd och någon att prata med. TRIS med projektet Lilla rummet ska stödja 
dessa flickors och unga kvinnors strävan att leva ett mer självvalt liv och bryta ett eventuellt 
existerande eller tilltagande utanförskap och isolering. 
 
Föredragning 
TRIS beviljades samverkansmedel i december 2009 och har under projekttiden spridit 
kunskap om sin verksamhet samt bedrivit verksamhet som nått ett stort antal flickor och unga 
kvinnor i Uppsalas skolor. Behovet och intresset av dessa aktiviteter har visat sig öka under 
projektets gång allt eftersom projektet och aktiviteterna blivit kända, se TRIS redovisningar, 
bilaga 3. 
 
Den nu föreliggande ansökan skall ses som en fortsättning på tidigare samverkanslösning men 
projektet har utvecklats till att omfatta möjlighet att ta emot avtalade besök samt vara öppen 
för drop-in på mottagningen i TRIS lokaler som är belägna centralt i Uppsala.  
 
Den utvärdering som har gjorts och som är bifogad i bilaga tre och fyra visar på ett gott 
resultat. Nivån på samverkan från den kommunala verksamheten är på samma nivå som 
tidigare ansökan vilket kan tolkas som att skolorna inte ser förutsättningar att själva öka 
samverkan och bekosta den med egna medel. Uppdragsnämnderna, barn och 
ungdomsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, har inte tagit ställning till 
stöd för verksamheten. Syftet med samverkansmedlen är att skapa fungerande 
samverkansplattformar mellan den kommunala sektorn och utomstående organisationer i syfte 
att minska utanförskapet. 
 
Tanken med samverkansmedlen var att stödja arbetet med två inriktningsmål i IVE 2008-
2011; 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. 
 
Att kommunstyrelsen behandlar en direkt fortsättning på en avslutad samverkanslösning 
riskerar göra samverkanslösningen till en löpande verksamhet med ett åtagande om 
återkommande finansiering som inte behandlas av ansvarig nämnd. Barn- och 
ungdomsnämnden ansvarar ur ett metodutvecklingsperspektiv och styrelsen för vård och 
bildning utifrån ett produktutvecklingsperspektiv. 
 
Den aktuella samverkanslösningen har tidigare genomförts under drygt ett år med gott resultat 
men där mycket av tiden gått till att göra projektet känt och nå ut till målgruppen. Ämnet är  
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relativt okänt bland allmänheten och målgruppen behöver känna förtroende för TRIS och det 
har byggts upp successivt under arbetets gång. Projektperioden kan därför betraktas ha varit 
för kort för att nämnderna ska ha haft förutsättningar att på ett bättre sätt integrera 
samverkansformen i den ordinarie verksamheten. Av detta skäl föreslås kommunstyrelsen 
bevilja samverkanslösningen för 2011.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kommunstyrelsen förfogar över medel för bidrag i enlighet med antagna riktlinjer för 
samverkanslösningar. För 2011 förfogar kommunstyrelsen över 4,6 miljoner kronor. Cirka 3,5 
miljoner kronor är beslutade av dessa. Kvarstår alltså 1,1 miljoner kronor för nya projekt. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Kenneth Holmstedt 
stadsdirektör 
















































































