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Kulturnämnden 
 

Stöd till Tjejers rätt i samhället 2018 inom Idéburet offentligt partnerskap 
 
 
Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 
 
att   fastställa stödet till Tjejers rätt i samhället (TRIS) inom ramen för idéburet offentligt 
partnerskap  till 312 tkr år 2018 
 
Sammanfattning 
Kulturnämnden har tillsammans med arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden och 
utbildningsnämnden ingått ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med TRIS för åren 2017-
2019 (KTN-2016-0337). Stödet från kulturnämnden för 2017 var 306 tkr. 
Arbetsmarknadsnämnden har finansierat verksamheten med 408 tkr, socialnämnden med 663 
tkr och utbildningsnämnden med 357 tkr. Förvaltningen föreslår nu att kulturnämndens stöd 
för 2018 räknas upp med 2 % till 312 tkr. 
 
 
Ärendet 
IOP:t är en möjlighet för TRIS att vara en viktig aktör inom välfärdsutvecklingen. 
Partnerskapet ger förutsättningar för att arbeta med långsiktiga processer utifrån människors 
olika behov och förutsättningar, och är en möjlighet att utveckla samarbetet mellan berörda 
nämnder i Uppsala kommun och TRIS. För TRIS innebär partnerskapet en långsiktighet som 
främjar kvalitet och utveckling med målgruppernas behov i fokus och dess positiva inverkan 
på samhället i stort. Syftet med partnerskapet kopplat till målgruppen är att skapa långsiktiga, 
välfungerande och kvalitetsmässiga lösningar där TRIS är en viktig aktör i förbättringen av 
målgruppernas levnadsvillkor och möjlighet till integration och jämställdhet. Partnerskapet 
utgör en möjlighet att skapa arenor för målgruppen att mötas i. 
 
TRIS huvudsakliga målgrupp inom detta partnerskap är flickor och kvinnor med eller utan 
intellektuell funktionsnedsättning som lever med ett begränsat livsutrymme och som 
utsätts/riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld, men även pojkar som riskerar 
att utsättas/utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld. 
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Barn/ungdomar:  

 Flickor som utsätts/riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld med eller 
utan intellektuell funktionsnedsättning 

 Nyanlända/ensamkommande flickor 

 Pojkar och unga män som utsätts/riskerar utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.  

Vuxna:  
 Kvinnor som utsätts/riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld med  

o eller utan intellektuell funktionsnedsättning 

 Kvinnor med utländsk bakgrund 

 Kvinnor med särskilda sårbarhetsfaktorer 

 Par som utsätts/riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld 

 
Yrkesverksamma:  

 Inom berörda verksamhetsområden.  
 
Kulturnämndens stöd går framför allt till insatser för barn och ungdomar. 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Stödet ryms inom kulturnämndens budget för IOP 2018. 
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