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Barn- och ungdomsnämnden 

Verksamhetsbidrag år 2014 till Föreningen TRIS- tjejers rätt i samhället 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att bevilja Föreningen TRIS-tjejers rätt i samhället verksamhetsbidrag med 109 888 tkr ur 
nämndens budget för föreningsbidrag. 

Sammanfattning 
Kontoret föreslår att föreningen TRIS- tjejers rätt i samhället, erhåller ett verksamhetsbidrag 
om 109 888 tkr för att utöka den öppna fritidsverksamheten t i l l att bedriva simskola för flick
or som lever med ett inskränkt handlingsutrymme och som inte får, kan eller vill simma i ge
mensamma grupper i simhallar. 

Föreningens målgrupp är flickor på mellan- och högstadiet och unga kvinnor som i sin vardag 
möter värderingar och normer som starkt skiljer sig från majoritetsbefolkningens. TRIS arbe
tar bland annat med unga kvinnor och flickor med intellektuell funktionsnedsättning, nyan
lända och ensamkommande flickor, ungdomar med romsk bakgrund samt med HBT-personer 
som riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld. Majoriteten av de som söker sig 
t i l l TRIS verksamhet har utländsk bakgrund och föreningens arbete har ett tydligt integrat
ionsperspektiv. 

Simskolan syftar t i l l att ge flickor och unga kvinnor som lever med hedersproblematik möj
lighet ti l l att dels få godkänt betyg i idrott och hälsa och därmed ges möjlighet att ta sig vidare 
ti l l högre studier och, dels ge TRIS chans att i ett tidigt skede fånga upp målgruppen och in
troducera dem t i l l olika samhällsarenor så som föreningsliv, kulturliv och meningsfulla f r i 
tidsaktiviteter. För många av deltagarna är simskolan den enda fritidsveksamhet de deltar i 
och för TRIS är det en möjlighet att i stort arbeta förebyggande med målgruppen. 

Föreningen har ett omfattande samarbete med flera grundskolor däribland Eriksbergsskolan, 
Gränbyskolan, Nannaskola och Ärentunaskolan för att nämna några. Ansvarig idrottslärare, 
kurator eller rektor på respektive skola får veckovisa uppdateringar av närvaro för deras ele
ver. Då flera av flickorna som deltar i simskolan har hög frånvaro i skolan finns det möjlighet 
för skolan att ha representanter från TRIS med i möten med familj och släkt där orsaker til l 
frånvaron ska diskuteras. 
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Bedömningen är att TRIS med den kulturkompetens de har underlättar kontakt och förtroen-
deskapande med flickorna och deras föräldrar. TRIS är för nämnden en resurs och ett kom
plement i arbetet med att introducera unga flickor som riskerar att utsättas för hedersrelaterat 
våld och förtryck t i l l olika typer av öppna fritidsverksamheter. Genom att ge barn och ung
domar tillgång t i l l fritidsaktiviteter och genom att introducera dem ti l l det civila samhällets 
arenor främjas deras delaktighet i samhället. 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarlcnad 

Jan Holmlund 
Tf Direktör 


