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Postadress: Uppsala kommun, Postadress, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: Email 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Meddelande om beslut – fastställande av 
verksamhetsstöd inom ramen för nämndens 
treåriga verksamhetsbidrag år 2020 med 
Uppsala Tjej- och transjour  

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta  

1.    att lägga Uppsala Tjej- och transjours redovisning av verksamhetsbidrag 
avseende år 2019 till handlingarna samt,   

2.    att fastställa stödet till Uppsala Tjej- och transjour till 306 000 kr år 2020.  

 

 

 

Sammanfattning 
Nämnden har enligt tidigare beslut beviljat Uppsala Tjej- och transjour 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 med 2 procent.  

Verksamhetsbidraget följs årligen upp skriftligt och i dialog med socialförvaltningen 
och Uppsala tjej- och transjour. Föreningen ingår också i förvaltningens arbetsgrupp 
för idéburna organisationer som beviljas medel för förebyggande och akuta insatser 
mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och 
förtryck.   

Treåriga verksamhetsbidrag är långsiktiga liksom nämndens ekonomiska 
ersättning. Nämndens ekonomiska ersättning regleras årligen i enlighet med 
Uppsala kommuns budgetbeslut. Ersättningens nivå ska för nästkommande 
kalenderår inte understiga stödet för innevarande kalenderår.  

Socialnämnden   Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till Socialnämnden 2020-06-04 SCN-2020-00306 
  
Handläggare:  
Sofia Venemalm 

 
 
 

http://www.uppsala.se/
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Beredning 

Ärendet har beretts av enheten för strategiskt stöd.  

Ekonomiska konsekvenser 

Stödet föreslås finansieras inom ramen för nämndens budget för föreningsbidrag.   

Beslutsunderlag 

Bilaga.  Uppsala Tjej-och transjours verksamhetsredovisning för 2019.  

 

Socialförvaltningen 

 

Ola Jeremiasen 
T.f. Förvaltningsdirektör 

 

 



 
 

 

 

 

Föreningsinformation 

Föreningens namn: Uppsala tjej- och transjour 

Organisationsnummer: 802430–8283 

Adress: Torsgatan 18, 753 13 Uppsala 

 

E-post: info@uppsalattj.se och styrelsen@uppsalattj.se 

Telefon: 076-052 99 30 

Webbadress: www.uppsalattj.se 

Facebook och Instagram: @uppsalatjejochtransjour 

Snapchat: uppsalattj 

 

Kontaktpersoner 

Chris-Emelie Denstedt, samordnare (anställd) Jona Mörn (ordförande) 

E-post: info@uppsalattj.se   E-post: ordforande@uppsalattj.se 

Telefon: 076-052 99 30   Telefon: 076-311 00 82 

 

 

 

Vi beviljades 300 000 kr (sökt belopp var 300 00 kr). 

 

FÖRDELNING AV BEVILJADE MEDEL 
 

2019 Budget i 
ansökan 

Personalkostnader (lön, försäkringar, telefon, arbetsgivarförbund) 180 120 kr 178 000 kr 

Lokalkostnader (hyra, utskrifter, inredning) 56 504 kr 59 000 kr 

Kost och logi (inkl. mötes- och utbildningskostnader) 11 284 kr 7 600 kr 

Resekostnader  7 447 kr 5 000 kr 

Material, tjänst (utåtriktat och förebyggande arbete) 23 910 kr 20 750 kr 

Utbildning (grundutbildning, fortbildning) 7 853 kr 13 050 kr 

Utrustning 0 kr 1 600 kr 

Annonsering och marknadsföring 5 078 kr 7 000 kr 

Trycksaker och profilmaterial 0 kr 4 000 kr 

Administration (bank, bokföring, kontorsmtrl, porto, tel) 934 kr 4 000 kr 

SUMMA 293 130 kr* 300 000 kr 

 

*I dialog med förvaltningen har vi kommit överens om att föra över återstående medel,  

6 870 kr, till nästkommande år. 



De största kostnadsposterna är för personal, lokal och material, tjänst. Material, tjänst 

handlar till 78% om kostnader för våra egna arrangerade event på Internationella 

kvinnodagen och Transgender Awareness Week. 

 

 

• 900 000 kr verksamhetsbidrag från Socialstyrelsen 

Delfinansierar kostnader för: personal, kost och logi, resor, material, tjänst, utbildning, 

utrustning, annonsering och marknadsföring, trycksaker och profilmaterial, administration, 

revisor. 

• 284 879 kr organisationsbidrag från Socialstyrelsen 

OBS! Detta bidrag kom väldigt sent och kunde endast användas några månader. Det 

var inte möjligt att söka en speciell summa utan den blev samma för alla sökanden 

som beviljades. Summan var inte känd på förhand.  

Delfinansierar kostnader för: personal, kost och logi, resor, material, tjänst, utbildning, 

utrustning, annonsering och marknadsföring, trycksaker och profilmaterial, administration, 

revisor. 

• 20 000 kr evenemangsstöd från Uppsala kommun 

Delfinansierar kostnader för: material, tjänst. 

• Diverse mindre bidrag från olika företag och privatpersoner 

 

 

Rapporterna nedan beskriver hela vår verksamhet, inte enbart den del som finansieras av 

bidraget från Uppsala kommun. 

 

Behålla våra två anställda 

Vi har med hjälp av bidraget från Uppsala kommun kunnat behålla vår anställda 

samordnare och vår anställda informatör på 100%. Uppsala kommun har stått för ca 18% av 

våra totala personalkostnader 2019.  

För mer info om vad anställda gör, se s.6 i verksamhetsberättelsen. 

 

Bibehålla lokal 

Vi har kunnat fortsätta hyra den centralt belägna lokal vi haft sedan januari 2015. Att ha en 

central lokal är en grundförutsättning för att vår verksamhet ska fungera bra. Uppsala 

kommun har stått för 100% av lokalkostnaderna vilket är väldigt uppskattat då inga andra 

av våra stora bidragsgivare beviljar bidrag för lokalkostnader. 

 

Stödverksamhet  

Vi har kunnat ha samma öppettider som 2018 och genom bra bemanning på våra jourer 

genomfört 1611 stödåtgärder vilket är en ökning med 31% jämfört med 2018. Mest 

förekommande ämnen är psykisk ohälsa, våld samt relationer. Av de stödsökande som är 

utsatta för våld är sexuella övergrepp vanligast, det står för 415 av totalt 699 registreringar 

(59%). De ämnen inom våld som ökat mest är fysiskt, psykiskt och socialt våld samt våldtäkt. 

De ämnen inom psykisk ohälsa som ökat mest är nedstämdhet, otrygghet, eget missbruk, 

skuld/skam, suicid och ångest. 

 



Fortsättning stödverksamhet: 

 

Mål: 1000 stödåtgärder.  

Resultat: 1611 stödåtgärder. Anledningen till att vi hade ett, i jämförelse med resultatet, lågt 

ställt mål var att vid tiden för ansökan var vårt chattsystem helt nytt. Det nya chattsystemet 

hade begränsningar i antal samtal som volontärerna kunde ha samtidigt, därför räknade vi 

ner estimerade stödåtgärder. 

 

Vid två tillfällen under året rekryterat och utbildat totalt 19 nya volontärer och därmed 

säkerställt att vi har tillräckligt många volontärer för vår stödverksamhet. Vi har fortbildat 

oss inom olika viktiga ämnesområden och erbjudit alla volontärer handledning för att bättre 

kunna hantera de svåra samtal som jourarbetet ofta innebär. 

 

Se verksamhetsberättelsen s. 7–11 för tabeller och mer detaljer om vår genomförda stödverksamhet 

samt s. 22–23 för mer detaljer om fortbildning. 

 

 

Förebyggande arbete 

Skolpass: Vi har vänt oss till ungdomar i årskurs 9 och gymnasiet för att prata om samtycke 

och ömsesidighet i sexuella relationer samt sexuellt våld. Vi har totalt genomfört 51 skolpass 

där vi träffat 1513 elever på 19 skolor. 2018 genomförde vi 65 skolpass och träffade 1631 

elever på 16 skolor. Under hösten 2019 skedde en nyanställning av informatör vilket bidragit 

till färre genomförda skolpass jämfört med tidigare år då det varit en period av upplärning. 

Minskningen beror även på att det varit något färre skolor som bokat passet. Vi har fortsatt 

arbetet med att målgruppsanpassa ovannämnda skolpass för särskoleelever, ett arbete som 

fortsätter under 2020. Målgruppsanpassningen kräver grundlig genomarbetning och sker i 

samverkan med organisationer som arbetar med målgruppen. En anledning till att arbetet 

tar tid är att de särskolor vi försökt engagera inte visat något intresse så vi arbetar på andra 

möjliga vägar att nå målgruppen. 

Mål: 60 lektioner, ca 1400 elever. Att 70% anger att de har fått bra kunskap om hur man 

inhämtar samtycke och att 70% anger att de har fått bra kunskap om var gränsen för 

övergrepp går. 

Resultat: 51 skolpass, 1513 elever. Under 2019 har vi omformulerat våra utvärderingsfrågor: 

• 73% angav att lektionen gett dem bra kunskap om ömsesidighet 

• 76% angav att lektionen gett dem bra kunskap om ja- och nej-signaler 

• 77% angav att lektionen gett dem bra kunskap om sexuellt våld 

• 77% angav att lektionen gett dem bra kunskap om var gränsen för övergrepp går 

 

Sexuella trakasserier: Vi har vänt oss till skolpersonal, blivande lärare och fritidsledare för att 

ge dem kunskap och verktyg att kunna bemöta och förebygga sexuella trakasserier i skolan 

och i fritidsverksamheter. Detta har skett genom föreläsningar, som ibland har kombinerats 

med en caseworkshop. Totalt hölls 7 föreläsningar, varav 3 efterföljdes av workshops, för 

totalt 214 åhörare. 2018 genomfördes 15 föreläsningar för totalt 476 åhörare. Vi hade inte 

möjlighet att genomföra lika många föreläsningar under 2019 som 2018 och har därför inte 

marknadsfört föreläsningen på samma sätt som 2018. Minskningen i antal föreläsningar 

beror således inte på efterfrågan utan på tidsbrist. 

 

 



Fortsättning förebyggande arbete: 

 

Mål: 5 föreläsningar, ca 200–300 åhörare. Att 80% anger att de fått konkreta verktyg för att 

kunna bemöta sexuella trakasserier och att 80% anger att det efter föreläsningen är större 

chans att de ingriper vid sexuella trakasserier. 

Resultat: 7 föreläsningar, 214 åhörare. 77% angav att de fått konkreta verktyg för att kunna 

bemöta sexuella trakasserier och att 77% angav att det efter föreläsningen är större chans att 

de ingriper mot sexuella trakasserier. 

 

Se verksamhetsberättelsen s. 12–16 för mer detaljer om vår genomförda förebyggande verksamhet, 

bland annat feministiskt självförsvar och specialframtagna föreläsningar och workshops. 

 

 

Synlighet och samverkan 

Vi har arrangerat egna evenemang såsom fackeltåg på Internationella kvinnodagen 8 mars 

med 370 deltagare och vi uppmärksammade Transgender Awareness Week, TAW. Under 

TAW arrangerade vi en föreläsning med Saga Becker, ett quizevent öppet för alla samt 

genomförde en kunskapshöjande satsning på vår Instagram. Vi har deltagit på skol-

avslutningsfesten Ung i Uppsala, Uppsala Pride, Café Colorful och Tjejmässan (fritidsgården 

Grands hbtq-häng och event), samt hållit pass i feministiskt självförsvar. Vi har även 

informerat om vår verksamhet på bland annat Uppsala kommuns våldsombudsutbildning 

och hbtq-konferens. 

Se verksamhetsberättelsen s. 16–18 och s. 20 för mer detaljer om de evenemang vi genomfört och 

deltagit på.  

 

Vi har nåt ut till vår målgrupp genom annonser om vår verksamhet i sociala medier, 

tidningar (lokala WORD och ORD) samt genom information på skolor. Vi har medverkat och 

synts i media, bland annat kommenterade vår samordnare BRÅs siffror att var femte ung 

person har erfarenhet av våld i en partnerrelation i SVT Uppsalas nyhetssändning. Varje 

gång vi besöker en skola, fritidsgård eller annan plats där vår målgrupp befinner sig lämnar 

vi våra affischer och foldrar. 

Se verksamhetsberättelsen s. 17 för mer detaljer om genomförda skolbesök, s.19 för detaljer om vår 

mediamedverkan samt s. 21–22 för detaljer om marknadsföring. 

 

Vi har deltagit i samverkans- och nätverksträffar, exempelvis länsstyrelsens nätverksträffar 

och Uppsala kommuns referensgrupp för organisationer som arbetar med mäns våld mot 

kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck.   

Se verksamhetsberättelsen s. 24–25 för mer detaljer om 2019 års samarbeten. 

 

 

• Verksamhetsberättelse för 2019 

• Årsredovisning för 2019 

• Revisionsberättelse för 2019 

Läs gärna hela vår verksamhetsberättelse för en helhetsbild över hur vi bedrivit vår 

verksamhet under 2019. 

 

 



 

Tack för detta år och för fortsatt samarbete under 2020–2021! 

 

 

Underskrift 

Härmed intygar jag att uppgifterna i återrapporten är korrekta: 

Uppsala, datum: 2020-05-06 

 

Underskrift ordförande:  

 

 

 

Namnförtydligande: Jona Mörn 
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