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Ansökan om bidrag - 2019 Uppsala Tjej- och transjour  

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att godkänna  att Uppsala Tjej- och transjour för perioden 1 januari 2019 till och med 31 
december 2021 erhåller ett treårigt verksamhetsbidrag samt,  
 
att  fastställa verksamhetsbidraget till 300 tkr för år 2019 och att det för år 2020 och 2021 
sker en uppräkning med 2 % under förutsättning att utrymme finns i nämndens budget, samt 
 
att  bidraget finansieras ur nämndens riktade medel för kvinnofrid.  
 
Sammanfattning 
Uppsala Tjej- och transjour ansöker om ett treårigt verksamhetsbidrag för perioden 1 januari 
2019 till och med 31 december 2021 med 300 000 kronor för år 2019, med en för 
efterföljande år 2020 samt 2021 uppräkning med 2 procent.  
 
Förvaltningen bedömer att Uppsala tjej-och transjour bedriver en välbehövd och högkvalitativ 
verksamhet vilken är ett tydligt komplement till nämndens ansvarsområden avseende 
våldsutsatta unga tjejer och kvinnor (cis eller trans) och unga transpersoner mellan 12-25 år. 
Vidare bedriver Uppsala tjej- och transjour ett aktivt samverkansarbete med offentliga, privata 
och ideella aktörer på området. Verksamheten knyter väl an till nämndens ansvar för området 
våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt ungdomar och unga vuxna som 
utsätts för- och/eller bevittnat våld i nära relationer. Verksamheten är prioriterad enligt 
nämndens verksamhetsplan samt i Mål och Budget.   
 
Ärendet 
Uppsala Tjej- och transjour bildades år 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 
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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.  
 
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. 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.  
 
Förvaltningen föreslår att föreningen tilldelas ett treårigt verksamhetsbidrag med 300 tkr år 
2019 med uppräkning med 2 % för år 2 och 3. 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.  
 
Socialförvaltningen  
 
 
Kaisa Björnström 
Direktör 



Sökande förening Beslut 2018 Ansökan 2019 Förslag till 
beslut 2019 Budget 2019 Hur mycket kvar av 

budget
FRISAM Uppsala 30 000 56 055 30 000

Föräldraföreningen mot narkotika 260 000 245 120 245 120

Föreningen VOOV 0 18 000 18 000

Kamratföreningen Länken 15 000 458 800 15 000

RFSU Uppsala 0 100 000 0

Grottan/Föreningen hjälp till behövande 200 000 788 000 210 000

KRIS Uppland 45 000 729 000 120 000

BUFFF Uppsala 50 000 814 000 150 000

Totalt 660 000 3 365 835 915 120 3 569 000 -2 653 880

MVU 220
TRIS 269
Kvinnojouren 1 326 000
Brottsofferjouren 438 600
summa 2 253 600

kvar att fördela 1 315 400
Utvecklingsmedel/kvar i f-budgeten 2019 400 000
kvar att fördela verksamhetsbidrag 915 400

RFSL Uppsala 60 000 156 860 127 000
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