
 

Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se 
www.trosa.se 

Kanslienheten 
Sandra Berwing 
Nämndsekreterare  
0156-522 78 
Sandra.berwing@trosa.se 

Kallelse 
Datum 
2022-01-18 

Tid: Tisdagen den 25 januari 2022 kl. 17:00 Stängt sammanträde 
Plats: Trosa kommunhus, Apelviken* 

Gruppmöte: Alliansen: den 25 januari kl. 16:00 Digitalt, länk skickas separat 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet:  
Den 24 januari kl. 18.00 Digitalt, länk skickas separat. 
Sverigedemokraterna: den 25 januari kl. 15:00, 
Sverigedemokraternas möteslokal, Industrigatan 2 A 
 

*Samtliga ledamöter och ersättare deltar på distans genom Microsoft 
Teams. Endast ordförande och sekreterare deltar på plats i Apelviken.  
  

 

 

Kallelse till Humanistiska nämnden  

Ärende Dnr 

1.  Godkännande av dagordningen  

2.  Information arbetsmarknad och integrationsenheten 
(Inga handlingar)  

 

3.  Samverkan socialkontor och skolkontor 
(Inga handlingar) 

• Lägesrapportering 

• Samverkansytor  

HN 2022/3 

Individ och familjeomsorgen     

4.  Handlingsplan våld i nära relation  HN 2021/76 

5.  Revidering av handlingsplan hedersrelaterat våld och förtryck HN 2021/77 

6.  Övrig information från socialkontoret 
(Inga handlingar) 

• Kvotflyktningar  

• Lägesrapportering  

HN 2022/4 

Barnomsorg och utbildning 

7.  Handlingsplan för hälsosam förskola HN 2021/83 

8.  Yttrande över motion om ungas Eko HN 2021/84 

9.  Övrig information från skolkontoret 
• Kvalitetsrapporter till nämnd 

• Lägesrapportering 

• Fornbyskolan 

• Månadsstatistik  

• Skärlagskolan  

 

HN 2022/5 



 
TROSA KOMMUN Kallelse Sida 2(2) 
Humanistiska nämnden 2022-01-18 

 
 
 
10.  Anmälan av delegeringsbeslut HN 2022/1 

11.  Övriga anmälningsärenden  HN 2022/2 

12.  Tillsyn av fristående förskolor 2020-2021 
Handlingarna blir allmän handling när protokollet är justerat. Därför finns de inte 

med i kallelsen. Kontakta kanslienheten om du vill ta del av handlingarna när de blir 

allmän handling, tel. 0156-520 00 eller trosa@trosa.se 

HN 2020/48 
HN 2020/49 

 
 
Michael Swedberg   Sandra Berwing 
Ordförande    Sekreterare 





 

Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se 
www.trosa.se 

Socialkontoret 
Ola Nordqvist 
Verksamhetsutvecklare  
0156-522 73    
Ola.nordqvist@trosa.se 

Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-12-10 
Diarienummer 
HN 2021/76 

  

Handlingsplan våld i nära relation 

 
Förslag till beslut 
Humanistiska nämndens förslag till kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsen antar handlingsplanen Våld i nära relation med tillhörande 
revideringar.  
 
Ärendet 
Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem, ett allvarligt brott och en viktig 
jämställdhets- och folkhälsofråga. Såväl historiskt som i nutid så har kvinnor varit 
mer utsatta än män. Trots detta så är våld i nära relation ingen enskild kvinnofråga, 
utan en fråga om allas lika värde och mänskliga rättigheter. Våldet medför både 
akuta och långsiktiga fysiska, psykiska, sociala, ekonomiska och materiella 
konsekvenser för individen samt höga kostnader för samhället. Våld i nära relation 
är ett hinder för både vuxna och barns säkerhet och rättstrygghet. Våld i nära 
relation är därmed ett område som berör alla människor oavsett kön, ålder, etnisk 
bakgrund, funktionalitet, religiös tillhörighet, sexuell läggning eller 
könsöverskridande identitet eller uttryck.  
 
Syftet med Humanistiska nämndens handlingsplan är att anställda inom nämnders 
verksamhetsområde ska ha god kännedom om mäns våld mot kvinnor och våld i 
nära relation. Kunskapen ligger till grund för att förebygga våld i nära relationer och 
särskilt uppmärksamma kvinnor som utsätts för våld och barn som upplevt våld 
samt säkerställa att de får stöd och hjälp. Våldet ska förebyggas och upprepning 
ska förhindras. Kompetensen ska finnas inom socialtjänsten, skola och förskola. 
Arbetet ska utvecklas, samordnas och genomföras i enlighet med lagstiftning och 
styrdokument. Handlingsplanens skall också beskriva det praktiska arbetet inom 
nämndens verksamhetsområden för att förebygga och förhindra relationsvåld. 
 
De tillhörande revideringarna är markerade med rött. 
 
 
Lisbeth Lampinen    Ola Nordqvist 
Socialchef     Verksamhetsutvecklare 
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1. Inledning  

Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem, ett allvarligt brott och en viktig 
jämställdhets- och folkhälsofråga. Såväl historiskt som i nutid så har kvinnor varit 
mer utsatta än män. Trots detta så är våld i nära relation ingen enskild kvinnofråga, 
utan en fråga om allas lika värde och mänskliga rättigheter. Våldet medför både 
akuta och långsiktiga fysiska, psykiska, sociala, ekonomiska och materiella 
konsekvenser för individen samt höga kostnader för samhället. Våld i nära relation 
är ett hinder för både vuxna och barns säkerhet och rättstrygghet. Våld i nära 
relation är därmed ett område som berör alla människor oavsett kön, ålder, etnisk 
bakgrund, funktionalitet, religiös tillhörighet, sexuell läggning eller 
könsöverskridande identitet eller uttryck.  
 
Våld i nära relation är alltså inte enbart ett könsbaserat fenomen där män utsätter 
kvinnor, även om forskning och statistik visar att det är den vanligast 
förekommande typen av våld. Begreppet nära relation inkluderar också att en man 
blir utsatt av en kvinna, våld i relationer mellan två personer med samma kön samt 
våld mellan familjemedlemmar eller andra närstående. Det inkluderar även 
hedersrelaterat våld och förtryck. För detta område finns dock en särskild 
handlingsplan framtagen. 
 
Handlingsplanen har upprättats i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd gällande våld i nära relationer och Socialstyrelsens handbok Våld 
handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära 
relationer. Den tar också stöd i regeringens skrivelse ”Makt, mål och myndighet – 
en feministisk politik för en jämställd framtid och Nationell strategi mot mäns våld 
mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck” (SOU 2015:55).  
 
Handlingsplanen syftar också till att främja arbetet med artikel 22 som berör 
könsrelaterat våld i ”Den Europeiska Deklarationen för Jämställdhet mellan kvinnor 
och män på lokal och regional nivå”. Med anledning av förändrad lagstiftning och 
andra viktiga omständigheter kan handlingsplanen komma att revideras av 
nämnden.  
 

2.Syfte 

Syftet med Humanistiska nämndens handlingsplan är att anställda inom nämndens 
verksamhetsområde ska ha god kännedom om mäns våld mot kvinnor och våld i 
nära relation. Kunskapen ligger till grund för att förebygga våld i nära relationer och 
särskilt uppmärksamma kvinnor som utsätts för våld och barn som upplevt våld 
samt säkerställa att de får stöd och hjälp. Våldet ska förebyggas och upprepning 
ska förhindras. Kompetensen ska finnas inom socialtjänsten, skola och förskola. 
Arbetet ska utvecklas, samordnas och genomföras i enlighet med lagstiftning och 
styrdokument. Handlingsplanen skall också beskriva det praktiska arbetet inom 
nämndens verksamhetsområden för att förebygga och förhindra relationsvåld. 
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3. Vision och övergripande mål  

Det övergripande målet är att våld i nära relation ska upphöra i Trosa kommun. 
Våldsutsatta och våldsutövare ska erbjudas råd, stöd och hjälp av god kvalitet. 
Genom samverkan och samarbete mellan myndigheter och organisationer ska 
arbetet utvecklas och resurserna användas optimalt. Kunskaps- och 
kompetensnivån ska vara hög och anpassad till verksamheternas inriktning och 
innehåll. Detta gäller alla verksamheter inom nämndens ansvarsområden. 
 
3.1 Målgrupp 
Med utgångspunkt i det som nämnts tidigare att det inte bara är kvinnor som 
utsätts för våld i nära relation, så har Humanistiska nämnden i Trosa Kommun valt 
att utvidga målgruppen och att handlingsplanen därmed omfattar följande 
personer: 
 

• alla vuxna personer som är eller har varit utsatta för våld i nära relation 
• barn som varit utsatta, utsätts för våld eller upplevt våld 
• personer som utövar våld i nära relationer och som behöver råd och hjälp 

för att ta ansvar för sitt handlande och därigenom upphöra med våldet. 
 

4. Våld i nära relation 

Begreppet våld och övergrepp mot närstående kan enligt Socialstyrelsen indelas i 
fem huvudgrupper. I regel förekommer en kombination av dessa former av 
övergrepp:  
 
Fysiska övergrepp – Slag, nyp, knuffar, sparkar och fasthållning. Uppsåtlig 
kroppsskada som grov misshandel samt misshandel som leder till döden. 
Psykiska övergrepp – Direkta eller indirekta hot, kränkning, trakasserier, 
förnedring, utskällningar, att en vägrar tala med den utsatte, inlåsning och social 
isolering, övergivande och svek. Även våld eller hot om våld mot husdjur kan 
räknas till den psykiska utsattheten. 
Ekonomiska och materiella övergrepp – Stölder av pengar och värdesaker, . 
påtvingad överföring av pengar, personliga tillhörigheter slås sönder eller förstörs 
avsiktligt, utpressning, förskingring och att en felaktigt utger sig för att företräda 
den utsatta. 
Sexuella övergrepp– Våldtäkt, påtvingade sexuella handlingar, sexuella 
trakasserier och sexuella handlingar som den utsatta inte vågar säga nej till.  
Försummelse och vanvård – Människor som är beroende av andra personer för 
vård och omsorg i vardagen, exempelvis äldre och personer med någon 
funktionsnedsättning som kan utsättas för vanvård eller försummelse. Det kan vara 
undanhållande av medicin, att inte få tillräckligt näringsriktig kost, inte få hjälp med 
att sköta sin hygien eller att sakna tillgång till telefon 
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4.1 Mäns våld mot kvinnor 
Våld i nära relation kan drabba vem som helst. Kvinnor är dock kraftigt 
överrepresenterade som offer för våld i nära relationer. Detta våld handlar om makt 
och kontroll och är i grunden ett jämställdhetsproblem.   
Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem och ett hot 
mot kvinnors och barns hälsa, välbefinnande och liv. Våldet ger allvarliga 
hälsomässiga, sociala, ekonomiska och juridiska konsekvenser, såväl för individen 
som för samhället. Våld och andra övergrepp mot kvinnor och barn är idag enligt 
regeringen den mest akuta jämställdhetsfrågan.  
 
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948 anger att alla 
människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Detta är en grundläggande 
värdering i arbetet för att bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat 
våld. Alla former av våld mot kvinnor är en form av könsrelaterad diskriminering, 
ett hinder för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Alla ska ha samma 
rätt och möjlighet till kroppslig integritet enligt Förenta nationerna, FN. År 1993 
antog FN:s generalförsamling deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor. 
Deklarationen innebär att våld mot kvinnor inte är en privat angelägenhet. Våld 
mot kvinnor är enligt deklarationens första artikel ”varje könsbetingad 
våldshandling som resulterar i eller sannolikt kommer att resultera i fysisk, sexuell 
eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, hot om sådana handlingar, tvång eller 
godtyckligt frihetsberövande vare sig det sker offentligt eller privat”.  
 
Regeringen har ställt upp sex jämställdhetspolitiska mål. Det sjätte målet anger att 
mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Regeringen har även tagit fram En nationell 
strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin är tioårig 
och trädde i kraft 1 januari 2017.  
 
4.2 Barn som upplevt våld 
Numera används begreppet barn som upplevt våld, istället för som tidigare barn 
som bevittnat våld. Detta grundar sig i att barn som lever i familjer där det 
förekommer våld inte enbart är passiva vittnen utan påverkas av våldet, att se en 
anknytningsperson bli utsatt för våld upplevs ofta värre för barn än när våldet 
riktas direkt mot dem. 
 
Barn som lever med våld i hemmet löper en stor risk för att drabbas av olika former 
av psykisk ohälsa som till exempel depressioner, aggressivitet, anknytnings-
svårigheter, PTSD eller andra allvarliga tillstånd. Barn som far illa har en lagstadgad 
rätt att erhålla samhällets skydd och stöd. Samhället har en uppgift att 
uppmärksamma barn som lever under svåra omständigheter eller riskerar att fara 
illa. Barnens situation får inte glömmas när de upplevt våld. Barnens behov av 
skydd och stöd ska bedömas för att de ska kunna erbjudas hjälp både i den akuta 
situationen och på längre sikt. Barn som upplevt våld ska ses som brottsoffer enligt 
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Socialtjänstlagen 5 kap 11 § och har sedan 2006 rätt att ansöka om 
brottsskadeersättning. Den nya lagen om barnfridsbrott innebär att från och med 
den 1 juli 2021, blir det även straffbart att låta barn bli vittne till våld i nära 
relation. Ett barn som bevittnar våld blir nu målsäganden och har då rätt till 
målsägandebiträde och skadestånd. 
 
4.3 Kvinnors våld mot män 
Män är sammantaget mer utsatta för våld än kvinnor. Dock sker våldet mot män 
oftare i offentliga miljöer och mer sällan i nära relationer. Studien ”Våld och hälsa” 
från 2014 visar att 14 procent av kvinnorna och 5 procent av männen någon gång 
efter 18 års ålder hade blivit utsatta för fysiskt våld eller hot om fysiskt våld i en 
pågående eller avslutad parrelation. 20 procent av kvinnorna och åtta procent av 
männen uppgav att de utsatts för upprepat och systematiskt psykiskt våld av en 
nuvarande eller tidigare partner. Studien visar också att cirka sju procent av 
kvinnorna och en procent av männen blivit utsatta för sexuellt våld av en aktuell 
eller tidigare partner någon gång efter 18 års ålder. 
 
Tabu och rädsla för att inte bli trodd gör att många våldsutsatta män inte anmäler 
det våld de utsatts för. Enligt Brottsförebyggande rådet har män som blivit utsatta 
för våld i nära relationer betydligt lägre förtroende för rättsväsendet, både jämfört 
med kvinnor med samma erfarenheter och med män som blivit utsatta för annan 
typ av våld. Våldsutsatta män känner sig också oftare sämre bemötta av polis än 
vad kvinnor gör. 
 
4.4 Våld i samkönade relationer 
Våld i samkönade relationer utövas på samma sätt som inom heterosexuella 
parrelationer. Det är svårt att säga något om prevalensen gällande våld i 
samkönade relationer då forskningen är begränsad och de studier som finns har 
stora variationer i sina resultat. Dessutom riskerar samhällets heteronorm att 
påverka vår syn på våld i samkönade relationer så till vida att vi inte tolkar det som 
våld i nära relation utan snarare våld mellan vänner, om våldet alls blir synliggjort.  
 
Heteronormen gör även att de som lever i samkönade relationer ofta upplever att 
de stödinsatser som samhället erbjuder inte är riktade till dem. HBTQ-personer som 
lever i en hederskontext löper även en stor risk att utsättas för våld på grund av sin 
sexualitet eller könsidentitet. Sedan 2007 ingår våld i samkönade relationer i 
regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat 
våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. 
 
4.5 Våldsutövare 
Insatser riktade till våldsutövare är en viktig del av arbetet med att förebygga och 
motverka våld. Målet är att få våldet att upphöra.  
 
Nämnden har ett ansvar för att ta ett helhetsgrepp när det förekommer våld i en 
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familj. Att socialtjänsten bör kunna erbjuda insatser till vuxna som utövar våld mot 
närstående framgår bland annat av Socialstyrelsens allmänna råd och handboken 
Våld. Insatserna bör syfta till att våldet upphör, att utövaren av våld tar ansvar för 
sina handlingar och att situationen förbättras för den som utsatts för våldet och 
eventuella barn som upplevt våldet.  
 
Hela familjen ska få den hjälp och det stöd som behövs och socialtjänsten ska 
därför kunna erbjuda insatser till vuxna som utövar våld mot närstående.  
Samtidigt finns det ingen lagstadgad skyldighet för socialtjänsten att erbjuda 
insatser för våldsutövare. Detta har inneburit att skillnaderna är stora mellan 
kommunerna. 
 
Den 9 juni fattade riksdagen beslut om en ändring i socialtjänstlagen som innebär 
att socialnämnden ska verka för att den som utsätter eller har utsatt en närstående 
för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende. Förändringen gäller från 1 
augusti 2021. 
 

5. Ansvar och samverkan 

5.1 Kommunens ansvar 
Kommunen har det yttersta ansvaret för att de människor som vistas i kommunen 
får det stöd och den hjälp de behöver. Kommunens ansvar omfattar även 
människor som är eller har varit utsatta för brott. I Socialtjänstlagen står det: ”Till 
socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes 
närstående får stöd och hjälp. Socialnämnden skall särskilt beakta att kvinnor som 
är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i 
behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Socialnämnden skall också 
särskilt beakta att barn som upplevt våld eller andra övergrepp av eller mot 
närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp. (5 kap 
11 § SoL). 
 
Samverkan är nödvändig för att ge samtliga inblandade parter optimalt stöd vid 
förekomst av våld i nära relation. Anmälningar och ansökningar rörande oro för ett 
barn eller misstanke om att ett barn far illa handläggs av Barn- och familjeenheten. 
Den första informationen kring ett våldsärende kan dock dyka upp hos 
handläggarna på Ekonomi- och vuxenenheten och de ansvarar då för att koppla in 
Barn- och familjeenheten i de fall där det finns barn med i bilden. På samma vis 
ansvarar Barn- och familjeenheten för att koppla in Ekonomi- och vuxenenheten 
när det kommer in uppgifter om att ett barn riskerar att fara illa. 
 
Samverkan som rör våld i nära relation är särskilt viktig för att säkerställa att 
barnperspektivet, helhetsperspektivet och ett gott bemötande tillvaratas. Detta 
skapar även rättssäkerhet för den enskilde individen. 
  
För att kunna ge den enskilde så bra stöd som möjligt krävs det att personalen på 
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de olika interna enheterna har kännedom och kunskap om varandras uppdrag, 
kompetens och mandat. Det krävs också att samtlig personal har god kännedom 
om handlingsplanens innehåll och är väl insatta i de rutiner som finns gällande våld 
i nära relation. 
 
Barn från fyra år som upplevt våld och där detta upphört erbjuds Trappansamtal för 
att kunna bearbeta våldet eller det upplevda våldet. 
 
Skola och förskola har en viktig roll i att upptäcka barn inom verksamheterna som 
kan utsättas, har utsatts eller upplevt våld inom barnets nätverk. Skolan har i 
dessa fall en skyldighet att göra en orosanmälan till socialtjänsten och kan 
därigenom förebygga fortsatt våld. Skolan och förskolans ansvar berörs mer under 
avsnitt 7 och 8. 
 
5.2 Region Sörmlands ansvar 
Hälso- och sjukvårdens ansvar är att upptäcka och identifiera våld i nära relation. 
Hela sjukvården kan komma i kontakt med personer som utsatts för våld, 
exempelvis akutvården, kvinnokliniken, psykiatrin, folktandvården barnmorske-
mottagningen och familjeläkarmottagningarna. Sjukvårdens personal har ansvar för 
att känna igen, förstå våldet samt informera om möjligheten till stöd hos 
socialtjänsten. 
  
Regionen har program för sjukvårdens arbete med personer utsatta för våld i nära 
relation. Regionen har även ett handlingsprogram till stöd vid misstanke om barn 
som far illa. Gemensamt för dessa är att öka kunskapen och förbättra beredskapen 
kring kvinnor och barn som utsätts för våld. Regionen kan vara behjälpliga med att 
dokumentera skador hos våldsutsatta. Personal har även ett ansvar att ställa frågan 
om våldsutsatthet i anamnesen samt anmäla oro för barn enligt 14 kap 1 § SoL. 
 
Nationellt centrum för kvinnofrid och Socialstyrelsen har lanserat en webbplats till 
stöd för tandvården att upptäcka patienter som utsatts för våld i nära relationer. 
Tandvården kan göra en insats i arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn genom 
att medverka till tidig upptäckt, behandling och dokumentation av skador. Därför är 
det viktigt att det finns kunskap om våld och rutiner för hur man ställer frågor till 
patienterna och hanterar svaret.  Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(SOSFS 2014:4) om våld i nära relationer omfattar även tandvården samt att den 
nationella strategin mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och 
förtryck tar upp tandvården som en viktig instans för upptäckt av våld i hemmet. 
Detta gäller både Regionens tandvård såväl som den privata. 
 
5.3 Polisens ansvar 
Många brott, allt från ofredande till mord, kan vara aktuella. Även upprepade brott 
av olika karaktär riktade mot en kvinna i nära relation kan samlas ihop under 
rubriceringen grov kvinnofridskränkning. Polisanmälan kan göras av den 
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våldsutsatta själv, men även av andra, som polis, grannar, anhöriga eller vänner. 
När ett våldsbrott anmäls görs en polisutredning, en så kallad förundersökning. 
Polisen rapporterar samtliga våldsbrott till socialnämnden då barn finns med i bilden 
enligt 14 kap 1 § SoL. Polisen ska även informera om möjligheten till stöd för både 
våldsutsatta och våldsutövare som erbjuds inom socialtjänstens verksamhets-
områden.  
 
5.4 Åklagarmyndighetens ansvar 
Åklagarens ansvar inbegriper att leda polisens brottsutredning, fatta beslut om åtal 
ska väckas samt att föra talan i domstol. Åklagaren har även ett ansvar att 
förmedla information gällande utredning samt varför utredning läggs ned samt om 
möjliga skadeståndsanspråk. Åklagarmyndigheten fattar även beslut om 
kontaktförbud. Våldsbrott i nära relation faller under allmänt åtal.   
 
5.5 Lokal samverkansgrupp 
En lokal samverkansgrupp för att motverka relationsvåld och hedersrelaterat våld 
och förtryck kopplad till kommunerna i Nyköping, Trosa, Gnesta och Oxelösund 
träffas fyra gånger per år. I samverkansgruppen ingår socialtjänsten i de olika 
kommunerna, åklagare, polis, frivård och Region Sörmland. Syftet med gruppen är 
att informera varandra om läget i de olika organisationerna gällande ovanstående 
frågor, skapa nya kontaktytor samt stödja varandra i att ta fram riktlinjer och 
rutiner. 

Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin för att före-
bygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länen. Deras roll är att 
stödja och skapa förutsättningar för att varje län ska uppnå intentionerna i den nat-
ionella strategin. Länsstyrelsen i Södermanland arbetar framförallt med att stödja 
och stärka samordningen av insatser, stödja verksamhetsutveckling och bidra med 
kunskap och metoder. De fångar upp och skickar vidare viktiga frågor från den 
kommunala nivån till den nationella nivån. Länsstyrelsen genomför även kommun-
besök, leder länssamverkan, håller i olika nätverk och erbjuder kompetensstöd 

6. Särskilt utsatta grupper  

6.1 Äldre 
Äldre personer betraktas i många sammanhang som en homogen grupp där åldern 
är den utmärkande egenskapen. I stället behöver de ses som individer med olika 
förutsättningar, erfarenheter och behov. Både äldre kvinnor och män kan utsättas 
för våld i nära relationer av närstående, av anställda i vård och omsorg, av grannar 
i särskilt boende och av deltagare i dagverksamhet. 
 
Det är nästan enbart kvinnor som utsätts för sexuellt våld, och föreställningar om 
att äldre personer inte har sexuella relationer riskerar att leda till att sexuella 
övergrepp inte uppmärksammas. Äldre kvinnor kan också leva i en parrelation där 
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våldet har förekommit under många år. Detta gör gruppen äldre kvinnor särskilt 
sårbara. Detta då de kanske levt många år i en destruktiv relation och att då 
plötsligt börja prata om detta kan vara svårt. 
Hög ålder innebär ofta ett ökat beroende av omgivningen, både av närstående och 
av personal. Det är en riskfaktor för att utsättas för våld och innebär också en risk 
för att våldet upprepas. Beroendet gör det särskilt svårt att ta sig ur en destruktiv 
relation. Ansträngda vårdrelationer är ytterligare en riskfaktor för våld och  
övergrepp. Personer med demenssjukdom löper dubbelt så stor risk att utsättas för 
vanvård av personal och anhörigvårdare. Detta våld kan även yttra sig i 
försummelse som bristande hjälp med hygien och att nekas mat och medicin. Det 
ekonomiska perspektivet måste också väga in då äldre kvinnor ofta ha en lägre 
pension, vilket kan innebära att kvinnan är ekonomiskt beroende av sin man vilket 
kan göra det svårare att lämna honom. 
 
6.2 Ungdomar 
Våld i ungas relationer är när en ung person använder våld mot sin flickvän, 
pojkvän eller partner eller när en ung person blir utsatt av den de är tillsammans 
med. Detta kan ske i den första romantiska relationen då individen är särskilt 
sårbar på grund av brist på erfarenheter. 
 
Våldet i relationen kan vara psykiskt, fysiskt, sexuellt, ekonomiskt eller digitalt. 
Exempel på psykiskt våld är att vara kontrollerande, anklagande eller aggressiv. 
Det kan också handla om fysisk misshandel som slag eller sparkar, eller att gå över 
någons sexuella gränser eller hota att sprida privata foton eller filmer i sociala 
medier. Våldet och situationerna kan se ut på många olika sätt. Nästan alltid finns 
någon form av psykiskt våld med i bilden. Många som utsätts beskriver det som att 
de är i en “destruktiv relation” där de utsätts för små och stora övergrepp under en 
längre tid. Den som utsätter tar makt över den andra, genom att göra så att den 
andra känner sig hotad, pressad eller otrygg. Den som blir utsatt kan känna sig 
tvungen att anpassa sitt liv för att skydda sig. Risken är också att detta våld 
normaliseras i tidig ålder. Ofta är den som använder våld lika gammal eller några år 
äldre. En åldersskillnad på bara några år kan påverka maktbalansen i ett 
förhållande, till exempel att den ena personen bor hemma och går i skolan medan 
den andra har ett eget boende och tjänar egna pengar.   
 
6.3 Personer funktionsnedsättning 
Kvinnor med funktionsnedsättningar utsätts för fysiskt och psykiskt våld och 
övergrepp i minst lika stor utsträckning som kvinnor generellt. Specifikt för kvinnor 
med funktionsnedsättningar är att de ofta är i beroendeställning till personerna som 
utövar våld och kränkningar mot dem, vilket ökar deras utsatthet.  
 
Kvinnor med funktionsnedsättning är utsatta för våld lika mycket eller mer än andra 
kvinnor enligt Myndigheten för delaktighet, MFD. Uppgifterna kan ses som en 
sammanfattning av kunskapsläget då det inte alltid är möjligt att visa på statistiskt 
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pålitliga skillnader mellan kvinnor med respektive utan funktionsnedsättning. 
Många personer med funktionsnedsättning har en svagare ekonomisk ställning eller 
lägre utbildningsnivå och en livssituation som i stort skiljer sig från normen. Dessa 
kan ses som några faktorer som bidrar till att de riskerar att utsättas för våld risk 
för att utsättas för våld. Många som har en funktionsnedsättning är beroende av 
andra i sitt dagliga liv. Det kan handla om omvårdnad, stöd och service utförd av 
anhöriga, personliga assistenter eller annan personal. Det kan också handla om 
tjänster som utförs av andra, till exempel färdtjänst. Beroendet av andra kan vara 
en förklaring till utsattheten för våld, och det kan även innebära en risk för 
upprepat våld. Detta beroende av andra är många gånger svåra att upptäcka och 
bör därför särskilt uppmärksammas.  
 
6.4 Utlandsfödda  
Flera svenska forskningsstudier har visat att kvinnor med utländsk bakgrund 
utsätts för våld i större utsträckning än kvinnor som har en eller två föräldrar födda 
i Sverige. Det kan bero på att de utlandsfödda kvinnorna oftare har lägre 
utbildning, befinner sig i en ekonomiskt utsatt situation och är socialt isolerade. 
Språksvårigheter, dålig kännedom om det svenska samhället och vilka rättigheter 
kvinnor har här, starkt beroende av våldsutövaren och begränsat socialt nätverk är 
andra faktorer som gör att kvinnor med utländsk bakgrund kan vara särskilt utsatta 
och sårbara. 
 
Det är samtidigt viktigt att påpeka att våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund 
är en heterogen grupp med olika sociala bakgrunder och förutsättningar. Många av 
sina erfarenheter delar de med våldsutsatta kvinnor i allmänhet medan andra 
aspekter av utsattheten är specifikt kopplade till deras bakgrund. 
 
6.5 Personer med missbruk och beroende 
Kvinnor i missbruk eller beroende befinner sig ofta i livssituationer som  
ökar risken för att utsättas för våld. Samtidigt kan de ha svårare än andra 
våldsutsatta kvinnor att få stöd och hjälp. Våldet ses ofta som en konsekvens av 
missbruket vilket gör att våldsutsattheten inte uppmärksammas eller kanske 
negligeras av samhället. 
 
Kvinnor som har problem med missbruk utsätts för både fysiskt, psykiskt och 
sexuellt våld, och våldet kan vara mycket grovt. Förövaren är ofta en partner eller 
före detta partner. Förövaren kan också vara en bekant eller yrkesutövare som 
kvinnorna möter, till exempel poliser, väktare eller behandlingspersonal. 
Kvinnorna söker ofta vård först när de fått allvarliga skador och kvinnorna kan 
också vara svåra att motivera till varaktiga kontakter med socialtjänsten och hälso- 
och sjukvården. 
 
Många kvinnor i missbruk har omfattande problem som gör att de behöver både 
stöd, behandling och vård. Utöver utsatthet för våld och missbruk kan dessa 
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kvinnor till exempel ha psykisk eller fysisk ohälsa, vara arbetslösa, ha ekonomiska 
problem och kanske vara hemlösa. I vissa fall kan de ha erfarenhet av kriminalitet 
och av att sälja sex. 
 
Flera forskningsstudier har visat att övergrepp i barndomen är vanligare bland 
kvinnor i missbruk än bland övriga kvinnor. Det är också vanligt att kvinnor som har 
kontakt med psykiatrin har varit utsatta för olika former av fysiska övergrepp både 
som barn och vuxna. Det gäller inte minst kvinnor med psykisk ohälsa i form av 
missbruk, posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, depression, självmordsbenägenhet 
och psykossjukdomar. 
 

7. Förebyggande arbete  

Om hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska kunna erbjuda vård, stöd och 
hjälp till den som är utsatt för våld behöver utsattheten upptäckas. Personer som är 
utsatta för våld är överrepresenterade i psykiatrin och missbruks- och 
beroendevården. Men utsatthet för våld finns överallt i samhället och därför är det 
viktigt att vara uppmärksam på signaler och tecken på sådan utsatthet, och att 
våga fråga.  
 
En förutsättning för att hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska kunna erbjuda 
vård, stöd och hjälp till den som är utsatt för våld är att denna utsatthet upptäcks. 
Att våga fråga är en grundläggande förutsättning för att kunna identifiera och 
hjälpa en person som befinner sig i en svår situation. Det handlar om att lyssna och 
kunna ta emot den våldsutsattas berättelse. Genom att fråga signalerar 
verksamheten också att det inte är acceptabelt med våld i en nära relation. 
 
Personer som är utsatta för våld kan söka hjälp hos socialtjänsten till exempel med 
en ansökan om ekonomiskt bistånd eller andra stödinsatser utan att berätta om 
våldet de blir utsatta för. En förklaring till att den som är utsatt för våld inte 
berättar om sin situation kan vara känslor av skuld och skam och en rädsla för att 
inte bli trodd. Det kan också bero på att våldet är normaliserat hos den enskilde så 
att våldet inte uppfattas. Våldsutsatta kan även vända sig till hälso- och 
sjukvården. Där kan de söka hjälp för olika fysiska och psykiska symtom som 
huvudvärk, ont i magen eller stress som kan ha orsakats av våldet. Men de berättar 
oftast inte om våldet eftersom de inte alltid sätter sina besvär i samband med att 
de är eller har varit utsatta för våld. 
 
Barn kan också ha svårt att berätta. De talar sällan själva om att de utsätts för våld 
eller upplevt våld. En enkätundersökning bland elever i årskurs nio visade att 
endast tolv procent av de barn som blivit slagna hemma hade vänt sig till 
socialtjänsten, skolan, polisen eller någon annan verksamhet. 
 
När yrkesverksamma i hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska ställa frågor 
om våld är det betydelsefullt hur och under vilka omständigheter frågorna ställs. 



 
TROSA KOMMUN Handlingsplan våld i nära 

relation 
Sida 12(19) 

  
 
 
 
Enligt världshälsoorganisationen WHO är några viktiga förutsättningar för att en 
verksamhet ska kunna ställa frågor om våld att 

• verksamheten har en rutin för hur frågeproceduren går till 
• personalen har utbildning i hur man frågar om våld 
• personalen ställer frågan i en för patienten/klienten trygg miljö 
• personalen inger förtroende 
• verksamheten har rutiner för vart patienten/klienten kan hänvisas inom 

verksamheten eller till annan verksamhet. 

För barn som far illa kan skolan och förskolan göra stor skillnad. Skolrelaterade 
problem och social utsatthet hänger ofta samman och kan förstärka varandra. 
Forskning visar att skolframgång är den starkast skyddande faktorn för alla barn 
och därför är det extra viktigt att de här barnen får en chans att lyckas i skolan 
och att skolan är en trygg plats för dem. En del barn kan uppfatta att de visar 
att de mår dåligt men att ingen ser. För en vuxen i skolan och förskolan kan det 
vara svårt att upptäcka att ett barn far illa. En del barn tystnar och drar sig un-
dan, berättar inte och de kan ha en välfungerande skolsituation sett utifrån. 
Barn som utsätts för hot eller våld kan ha skador och blåmärken som man som 
skolpersonal kan vara uppmärksam på. Ibland kan våld mot barnet också inne-
bära att man upplevt våld mellan vuxna. Det kan vara svårare att upptäcka 
barn som inte själva utsatts för våld men upplevt våld. Symptom kan vara all-
männa skolproblem, som undandragande och utagerande beteende men också 

ökad frånvaro. Här är det viktigt att konsultera socialtjänsten och även anmäla när 
problemen är tydliga. 

8. Anmälningsskyldighet 

Anmälningsskyldigheten regleras i socialtjänstlagens kapitel 14 1§ och har följande 
formulering; ”Var och en som får kännedom om något som kan innebära att  
behöver ingripa till barns skydd bör anmäla detta till nämnden.” 

 
Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter 
inom hälso- och sjukvård, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, 
socialtjänsten och kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten 
om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att 
socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även dem som är 
anställda hos sådana myndigheter. Sådan anmälningsskyldighet gäller också dem 
som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven verksamhet som berör skola och 
förskola eller annan yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom hälso- och 
sjukvård eller på socialtjänstens område.  
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För familjerådgivningen gäller istället det som sägs i tredje stycket; ”De som är 
verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten 
om de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller 
utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet samt upplevt våld i familjen”. 
 
Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i andra stycket är 
skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för 
utredning av ett barns behov av skydd.  
 
Rutinen i Trosa  kommun är att anmäla ärenden till socialkontorets 
mottagningsgrupp som gör en första skyddsbedömning, då det finns misstanke om 
våld går alltid ärendet vidare till en handläggare för utredning och åtgärder. 
 

9. Skyldighet att utreda ansökningar om skydd och stöd 
från personer som inte är bosatta i Trosa kommun 

Trosa kommun är skyldig att hantera en ansökan från en enskild oavsett om 
personen är bosatt i den kommun personen söker i eller inte. Om en person på 
grund av våld eller andra övergrepp behöver flytta till en annan kommun men inte 
kan göra det utan stöd har han eller hon rätt att söka stöd från den kommun som 
denne önskar flytta till. En sådan ansökan ska av nämnden behandlas som om den 
sökande var bosatt i Trosa kommun (2a kap 8-9§ SoL). 
 

10. Stöd och behandling som erbjuds  i Trosa kommun 

I Trosa kommun erbjuds stöd och skydd inom socialkontorets verksamhet för 
individer utsatta för relationsvåld. Skyddat boende kan erbjudas som bistånd. 
Stödsamtal kan ske både inom socialkontorets verksamhet men även genom 
kvinnojouren Annfrid i Södertälje som kommunen har avtal med. De kan erbjuda 
rådgivning, stödsamtal, stöd i kontakt med myndigheter och polis. Under 2022 
planeras även utbildning för personal inom socialkontoret i Trosa kommun i samtal 
med våldsutövare för att ge stöd i att ta ansvar för sina handlingar och att 
därigenom få våldet att upphöra. 
 

11. Resultatmål 

Vision och övergripande mål: Ingen ska utsättas för våld i nära relation.  
 
Delmål: Att alla som arbetar på socialkontoret ska ha kunskap kring våld i 
nära relation. Att personal på förskola, skola och vuxenutbildning samt 
inom  vård- och omsorg är uppmärksamma på barn, unga och vuxna som 
kan utsatts för och upplevt våld. 
 
Resultatmål Aktivitet Ansvarig Tidsram 
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Handlingsplanen 
våld i nära relation 
ska implementeras 
i organisationen.   

Gå igenom 
handlingsplanen på 
APT på respektive 
enhet 

Enhetschefer 
Rektorer 
Chefer inom vård- 
och omsorg 

2022 

Det ska finnas 
rutiner inom 
socialtjänsten 
rörande att fråga 
klienter och/eller 
uppmärksamma 
och bemöta 
relationsvåld 
 

Utforma adekvata 
rutiner inom 
verksamheterna, 
frågor ska ställas om 
det finns något som 
indikerar på att våld 
förekommer 

Enhetschefer i 
samarbete med 
verksamhets-
utvecklare 

Kontinuerligt 

Det ska finnas  
tydliga rutiner för 
orosanmälan till 
socialtjänsten 
gällande 
misstanke om våld 
i nära relation. 

Utforma adekvata 
rutiner inom 
verksamheterna  

Rektorer 
Vård-och 
omsorgschefer 
Chef fritidsgård 

Kontinuerligt 

All personal inom 
Socialförvaltningen 
ska hålla sig a jour 
med kunskaps-
läget, rutinerna 
samt juridiska 
förändringar 

Vid 
kompetensbortfall 
ska det kompenseras 
genom 
kompetenshöjning. 

Enhetschefer i 
samarbete med 
verksamhets-
utvecklare 

Kontinuerligt 

Kompetensen 
gällande 
relationsvåld ska 
vara hög på 
Socialkontoret 

All personal ska 
erbjudas kontinuerlig 
fortbildning 

Enhetschefer i 
samarbete med 
verksamhets-
utvecklare 

Kontinuerligt 

Kompetensen 
kring relationsvåld 
ska öka i övriga 
verksamheter i 
kommunen 

Personal ska gå 
erbjudas att gå 
NCK:s webb-
utbildning om 
relationsvåld 

Rektorer 
Vård-och 
omsorgschefer 
Chef fritidsgård 

Kontinuerligt 
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Delmål: Barn i familjer där våld förekommer ska särskilt uppmärksammas 
och erbjudas stöd och hjälp på Socialkontoret 

Resultatmål Aktivitet Ansvarig Tidsram 
Barn och ungas 
behov av skydd 
och stöd ska 
bedömas enligt 
kvalitetssäkrade 
metoder 

Utforma frågor för att 
synliggöra 
våldsutsatthet i en 
förhandsbedömning. 
Utredning ska göras 
enligt vedertagna 
metoder 

Socialsekreterare 
som arbetar med 
barn, unga och 
vuxna 

2022 
Kontinuerligt 

Barn och unga 
ska erbjudas stöd 
utifrån behov   

Socialsekreterare för 
Barn och unga 
informerar om 
möjligheten att få 
stödinsatser för 
barnen 
Socialsekreterare 
utreder och beslutar 
om bistånd/åtgärd 

Socialsekreterare 
som arbetar med 
barn/Barn, unga, 
vuxna   

Kontinuerligt 

Barn och unga 
som upplevt våld 
ska erbjudas 
Trappansamtal 

 Öppenvården Kontinuerligt 

 
Delmål: Personer som utsätts för våld i nära relation ska få ett gott 
bemötande av kompetent personal och erbjudas ett samlat stöd och skydd 
utifrån sina behov. 
Resultatmål Aktivitet Ansvarig Tidsram 
Våldsutsatta 
erbjuds akut 
adekvat skydd 
utifrån deras 
våldsutsatthet 

Genomföra 
riskbedömning, vid 
behov ska skyddat 
boende erbjudas 

Vuxenhandläggare 
ekonomiskt bistånd 
om det är aktuellt 
med ekonomiskt 
stöd 

2022 
Kontinuerligt 

 
Delmål: Personer som utövar våld i nära relation ska få ett gott bemötande 
av kompetent personal och erbjudas stöd och behandling för att förändra 
sitt beteende 
Resultatmål Aktivitet Ansvarig Tidsram 
Våldsutövare 
erbjuds enskilda 
samtal om våld 
och dess 
konsekvenser 

Personal inom Social-
kontoret utbildas i 
samtal med vålds-
utövare 

Berörd handläggare 
och behandlare 

2022 
Kontinuerligt 
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Delmål: Socialtjänstens insatser för våldsutsatta barn, våldsutsatta vuxna 
och våldsutövare ska följas upp. 
Resultatmål Aktivitet Ansvarig Tidsram 
Insatser ska 
följas upp inom 
ramen för 
ledningssystemet 
för kvalitet 

Systematisk 
uppföljning i 
samarbete med SKR 
SU Kvinnofrid 

Enhetschef i 
samarbete med 
Verksamhets-
utvecklare i 
samarbete med 
enhetschef 

2022 

Medborgare i Trosa kommun ska veta att de kan vända sig till 
socialförvaltningen för att få hjälp om de utsätts för våld i nära relationer 

Resultatmål Aktivitet Ansvarig Tidsram 
Socialkontorets 
verksamhet ska 
etableras och 
vara en välkänd 
verksamhet för 
kommunens 
medborgare. 

Information sak 
finnas på offentliga 
platser på webben, 
vara lättillgänglig, 
lättläst och översatt 
till flera språk. Under 
v. 47, en vecka fri 
från våld genomförs 
särskilda 
informationsinsatser  

Verksamhetsutvecklare 
i samarbete med 
enhetschefer 

2022 
Kontinuerligt 

 
Övrigt: 
Resultatmål Aktivitet Ansvarig Tidsram 
Upprätthålla 
samverkan med 
andra förvaltningar, 
myndigheter och 
frivilligorganisationer 

Frågan om 
relationsvåld tas 
upp i ordinarie 
samverkansgrupper 

Verksamhetschef och 
ansvarig handläggare 

Kontinuerligt 

Öka kunskapen om 
relationsvåld i 
Humanistiska 
nämnden 

Information till 
Humanistiska 
nämnden 

Verksamhetsutvecklare 
i samarbete med 
enhetschef 

2022 

Utveckla samarbetet 
med kvinnojouren 
Annfrid i Södertälje 
inom ramen för nytt 
avtal 

Utbildning, stöd, 
skyddat boende 
m.m. 

Socialchef, Enhetschef 2022 
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1. Inledning  

Hedersrelaterat våld och förtryck förekommer i många olika delar av världen. I 
Sverige har det länge funnits en föreställning om ett ”vi” och ett ”dom”, som 
om att det är ett problem som inte gäller oss i Sverige. Hedersrelaterat våld 
och förtryck måste emellertid ses som ett samhällsproblem eftersom det är 
något som drabbar personer som lever i Sverige. Det drabbar personer som 
fötts här och vuxit upp i Sverige och som måste garanteras samma rättigheter 
som alla andra.  

 
I Sverige har vi på många sätt ett individbaserat samhälle där 
självförverkligande, individuella behov, valfrihet och personlig utveckling 
värderas högt, men där också mycket eget ansvar läggs på den enskilde 
individen. I kulturer där hedersrelaterat våld och förtryck förekommer är 
familjen den minsta enheten i samhället. Individen står inte för sig själv utan 
identifieras genom sin tillhörighet till familjen eller släktgruppen. Det innebär 
att individen har ett ansvar för den större gruppens välstånd, socialt och 
materiellt. Individen får också sitt stöd, beskydd och känsla av tillhörighet 
genom kollektivet. Varje individ representerar gruppen utåt och alla beslut 
måste vara för det gemensammas bästa vilket innebär att personliga 
önskningar och ambitioner får stå tillbaka till förmån för kollektivet. Gruppen 
kan alltså ses som en garanti för individen att få trygghet och överlevnad, men 
garantin medför samtidigt en rad skyldigheter för individen med allvarliga 
konsekvenser som följd om individen inte lever upp till skyldigheterna. Med 
anledning av förändrad lagstiftning och andra viktiga omständigheter kan 
handlingsplanen komma att revideras av nämnden kontinuerligt. 
 

2. Syfte 

Syftet med Humanistiska nämndens handlingsplan är att säkerställa att 
anställda inom socialkontoret, förskola och skola ska ha god kännedom om 
hedersrelaterat våld och förtryck. Kunskapen ligger till grund för att förebygga 
våldet och förhindra upprepning. De som utsätts för hedersrelaterat våld och 
förtryck ska ges adekvat stöd och hjälp utifrån behov. Kompetensen ska öka 
inom nämndens ansvarsområden, arbetet ska utvecklas, samordnas och 
genomföras och ske i enlighet med lagstiftning och styrdokument. 
 

3. Övergripande mål  

Det övergripande målet är att hedersrelaterat våld och förtryck ska upphöra i 
Trosa kommun. Våldsutsatta ska erbjudas råd, stöd och hjälp av god kvalitet. 
Genom samverkan och samarbete mellan myndigheter och organisationer ska 
arbetet utvecklas och resurserna användas optimalt.  

 
Kunskaps- och kompetensnivån ska vara hög och anpassad till 
verksamheternas inriktning och innehåll. Detta gäller alla verksamheter inom 
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nämndens ansvarsområden och dess samverkansparter inom kommunen. 
 

3.1 Målgrupp 
Handlingsplanens målgrupp är de vuxna kommuninvånare som är eller har varit 
utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck samt barn och ungdomar som 
upplever och/eller upplevt hedersrelaterat våld och förtryck. 

 

4. Hedersrelaterat våld och förtryck 

4.1 Det hedersrelaterade våldets uttryck 
Hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig olika uttryck. Det kan handla om 
flickor och som måste gå direkt hem efter skolan, som inte får vara med på 
lektionerna i alla skolämnen eller som inte får välja sina vänner. Det kan också 
röra sig om pojkar som måste bevaka sina systrar varje dag i skolan, eller 
om unga kvinnor och män som inte får ha kärleksrelationer och sexuella 
relationer. Vidare kan det handla om unga personer som förmås eller tvingas 
att gifta sig mot sin egen vilja med någon som familjen eller släkten valt ut.  
De som bryter mot familjens normer och värderingar riskerar att bli 
bestraffade. De kan bli utfrysta, hotade och misshandlade. För en del medför 
ett ställningstagande mot familjens normer och värderingar så stora risker att 
de måste lämna sina familjer och i vissa fall helt och hållet bryta med dem. 
Även äldre kvinnor kan utsättas för detta våld och förtryck på olika sätt, vilket 
ofta kan ta sig uttryck i väld i nära relation. 
 
Det hedersrelaterade våldet och förtrycket kännetecknas bland annat av att 
det oftast är kollektivt utövat eller sanktionerat, att kontrollen av flickors och 
kvinnors sexualitet är central och att valet av partner inte är individens eget val 
utan en angelägenhet för familjen eller hela släkten. Våldet och förtrycket 
drabbar såväl flickor och kvinnor som pojkar och män och både män och 
kvinnor kan vara förövare. Ibland är en och samma person både utsatt och 
förövare, detta gäller inte minst pojkar och unga män. 
 
På detta sätt skiljer sig hedersrelaterat våld och förtryck mot exempelvis mäns 
våld mot kvinnor. I och med att det hedersrelaterade våldet är sanktionerat av 
exempelvis en hel familj eller en hel klan är offret mer utsatt. Den som utför 
själva våldshandlingen har oftast brett stöd i gruppen till skillnad från att mäns 
våld mot kvinnan nästan alltid fördöms av övriga familjemedlemmar. 

 
4.2 Religionens betydelse 
Inom forskningen råder idag en relativ enighet om att hederskultur inte är 
kopplad till någon specifik kultur eller religion. Det rör sig snarare om ett 
system format av normer och värderingar som kan existera även i icke-religiösa 
sammanhang. Hederskulturer återfinns i hela världen men tenderar vara mer 
förekommande bland människor med ursprung från de regioner som ligger i ett 
bälte från Nordafrika genom Mellanöstern till Centralasien och den Indiska 
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subkontinenten. Det händer att den som utövar våld dock utnyttjar sin religion 
till att förstärka och försvara förtrycket. 
 
4.3 Familjepyramiden 
Familjerna som de utsatta unga och deras anhöriga lever i kan liknas vid en 
pyramid. Högst upp i toppen av pyramiden befinner sig fadern eller en 
ställföreträdande manlig släkting som har den avgörande makten inom familjen. 
Pappan är familjens representant utåt. I dessa patriarkala familjetyper ingår 
även släkten, t ex tillhör både mammans och pappans föräldrar familjen, vilka 
står under pappan i pyramiden och underst i detta hierarkiska system befinner 
sig flickorna. 
 
I samhällen som domineras av patriarkala familjer har mannen en mycket mer 
framträdande och överordnad roll än kvinnan. Detta är även tydligt i barnens 
uppfostran där pojkarna får mer frihet och större rättigheter än flickorna. 
Flickorna måste förhålla sig till sina bröder och samtidigt anpassa sig till krav 
från släkten och pappan. 

 
I denna typ av utvidgad familj har barn och föräldrar inte bara ansvar och 
skyldigheter mot varandra utan även mot en större krets av släktingar. Eftersom 
familjen är den avgränsade enhet som ansvarar för medlemmarnas sociala och 
ekonomiska trygghet blir mycket få saker en familjemedlems enskilda 
angelägenhet.  

 
Mannens heder är först och främst kopplad till hans egen förmåga att försörja 
och beskydda familjen. Kontrollen av kvinnans/personens sexualitet betraktas 
som nödvändig för att  denne ska bli framgångsrikt gift med hänsyn till 
familjens heder. Detta gäller även hbtq-personer som genom att inte leva enligt 
heteronormen brutit mot hederskodex som finns i många familjer och grupper 
och därmed påfört skam på gruppen. 
 
Ett giftermål kan medföra både ekonomiska och andra konsekvenser för den 
utvidgade familjen. Därför hanteras frågan om äktenskapspartner som en 
familjeangelägenhet, vanligtvis av den man som ansvarar för familjen. I den 
utvidgade familjen är man i första hand en familjemedlem och i andra hand en 
enskild individ. Gruppens framgång och lycka är viktigare än den personliga. 
 
Samtidigt har forskning framförallt i Storbritannien visat på att modern i 
familjen har haft en mer framträdande och pådrivande roll i det 
hedersrelaterade våldet och förtrycket. 
 
4.4 Svenska samhällets betydelse 
Att flytta till ett nytt land medför många svårigheter, särskilt för familjer med 
bakgrund i en starkt patriarkal och konservativ kontext som flyttar till Sverige 
där individer har starka rättigheter. Att komma till något annorlunda kan leda till 
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att behovet av att bevara den egna gruppens identitet växer. Det kan även leda 
till förändringar i maktbalansen inom familjen, då barn ofta lär sig språket 
snabbare och har lättare att integreras i samhället genom skolan. Då fäder 
tidigare haft rollen som ansiktet utåt för familjen samt att de vuxna blir 
beroende av barnens språkkunskaper i relation till myndigheter kan föräldrarnas 
förlust av auktoritet leda till restriktioner som inte varit nödvändiga i 
ursprungslandet. Även att barnen blir mer medvetna om sina rättigheter kan 
leda till att föräldrarnas behov av kontroll ökar. Utöver den egna familjen kan 
den utökade familjen, utomlands och i Sverige, också kräva att familjen ska 
bevara traditioner och värderingar för att inte medföra ryktesspridning som 
skadar hedern. 
 
4.5 Barn- och tvångsäktenskap 
Barn- och tvångsäktenskap kan antingen ske genom tvång eller att den unge till 
exempel genom påtryckningar förmås att gifta sig mot sin vilja. Barnäktenskap 
gäller för individer under 18 år. Den 1 juli 2014 trädde ny lagstiftning mot 
äktenskapstvång i kraft, vilket innebär att det både är straffbart att tvinga 
någon att gifta sig och att pressa någon att gifta sig mot sin vilja. Även försök 
och förberedelse till äktenskapstvång är kriminaliserat i och med den nya 
lagstiftningen, liksom att lura någon att resa utomlands i syfte att han eller hon 
ska giftas bort genom tvång eller utnyttjande. 
  
Möjligheten för barn att få dispens för att gifta sig har tagits bort i och med den 
nya lagstiftningen och möjligheten att erkänna utländska barnäktenskap har 
begränsats till fall där det finns synnerliga skäl. Det gäller även utländska 
fullmaktsäktenskap. Äktenskap som ingås utan att parterna är samtidigt 
närvarande krävs det numera synnerliga skäl för ett erkännande. 
 
Från och med januari 2019 gäller ytterligare skärpt lagstiftning som innebär ett 
förbud mot att erkänna utländska barnäktenskap. Förbudet gäller oavsett vilken 
anknytning till Sverige som personerna hade när äktenskapet ingicks eller hur 
gamla de är när frågan prövas av en myndighet. Om minst en av personerna 
fortfarande är ett barn vid prövningen ska det aldrig gå att göra undantag från 
förbudet.  

  
För att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck infördes nya lagar från den 1 
juli 2020. Bland annat införs i lagen med särskilda bestämmelser om vård av 
unga, LVU, ett utreseförbud som ska skydda barn från att föras utomlands i 
syfte att ingå barnäktenskap eller att könsstympas. Utreseförbud beslutas av 
förvaltningsrätten efter ansökan av socialnämnden. Ett utreseförbud ska kunna 
utgöra både hinder mot att utfärda pass samt skäl för att återkalla pass. Det 
ska även vara straffbart att föra ut ett barn ur Sverige i strid med ett 
utreseförbud. 

 
Enligt internationella studier är konflikter om giftermål och val av 
äktenskapspartner ofta orsaken till att unga personer utsätts för hedersrelaterat 
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våld. En svensk studie har visat att en vanlig orsak till att framför allt flickor och 
unga kvinnor hade omhändertagits på grund av hedersrelaterat våld, var att de 
inte själva fick välja partner och att de kände sig hotade om de inte följde 
familjens krav. 
 
Homo- och bisexuella personer samt transpersoner löper en särskilt hög risk för 
att giftas bort mot sin vilja, eftersom det ses som ett sätt att kontrollera och 
förhindra att de lever ut sin sexualitet eller könsidentitet. 
Barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning är också en särskilt sårbar 
grupp när det gäller utsatthet för barn- och tvångsäktenskap. För denna och 
ovanstående grupp se avsnittet; Särskilt utsatta grupper.  

 
4.6 Kvinnlig könsstympning 
Med kvinnlig könsstympning avses ingrepp som innebär att större eller mindre 
delar av de yttre kvinnliga könsorganen avlägsnas eller skadas utan att det 
finns någon medicinsk grund för ingreppet. Orsakerna till att könsstympning 
utförs är olika, i vissa områden används religion som en anledning, i andra ses 
övergreppet som en initiationsrit som ingång till vuxenvärlden samt att 
könsstympning används för att minska kvinnlig sexualdrift. Gemensamt för de 
som utövar könsstympning är att det sker inom kvinnornas sfär, det är främst 
kvinnor som upprätthåller traditionen i form av planering och beslut samt att 
många kvinnor utför övergreppet. Av stor vikt för könsstympningens förekomst 
är det sociala trycket att upprätthålla hedern genom oskuld och renlighet. Det 
finns även familjer som tar avstånd från traditionen.  

 
I Sverige är könsstympning olagligt. Inom forskningen finns det olika 
uppfattningar om huruvida könsstympning ska ses som en del i hedersrelaterat 
våld och förtryck. Trosa kommun har valt att inbegripa könsstympning i sitt 
arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.  
 
Det är oftast flickor i 4-14-årsåldern som könsstympas, men även spädbarn 
könsstympas och ibland även vuxna kvinnor som ska gifta sig, som är gravida 
med sitt första barn eller som just fött sitt första barn. Könsstympning av flickor 
och kvinnor förekommer bland annat inom kristna och muslimska grupper i 
cirka 30 länder i Afrika, i vissa länder i Mellanöstern, exempelvis i mindre 
grupper i Kurdistan, och i vissa länder i Asien. Det är dock viktigt att betona att 
könsstympning kan förekomma i stora delar av världen. 
 
Hederskultur utmärks bland annat av att ansvaret för att upprätthålla familjens 
heder och kontrollera de kvinnliga medlemmars sexualitet är kollektiv. Det är ett 
kollektivt intresse att främja skyddandet av de kvinnliga familjemedlemmarna 
oskuld. Könsstympning kan därför ses som en av flera kontrollmekanismer som 
historiskt/traditionellt sett använts för att upprätthålla oskuldsnormer och då 
blir kopplingen till hedersrelaterat våld och förtryck tydligt.  
 
Svenska myndigheter har ansvar både för att ge ett professionellt bemötande, 
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vård och omsorg till flickor och kvinnor som är könsstympade och för att 
förebygga könsstympning genom att uppmärksamma flickor som riskerar att 
utsättas för detta. Enligt Socialstyrelsens kartläggning från 2015 uppskattas ca 
38 000 flickor och kvinnor i Sverige leva med konsekvenserna av 
könsstympning 

 

5. Särskilt utsatta grupper 

5.1 HBTQ och heder 
Homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner kan vara särskilt utsatta i 
ett hedersrelaterat sammanhang eftersom det ofta är otänkbart med något 
annat än en heterosexuell relation. Det kan finnas ett totalt tabu kring hbtq-
frågor i familjer och sammanhang som präglas av hedersnormer. Om en familj 
får veta att en son eller dotter är homosexuell, bisexuell, trans- och/eller 
queerperson kan kontrollen hårdna och ta sig mer våldsamma uttryck. De 
utsatta kan bli utstötta eftersom de uppfattas som en så stor skam för familjen 
och släkten. 

 
Många unga hbtq-personer är väl medvetna om att deras sexualitet är 
förbjuden utifrån hedersnormer och kan känna skam och skuld över att de gör 
sina föräldrar besvikna. Det finns också en risk att de själva tänker att de är 
sjuka eller syndiga om de alltid har fått höra att homo- och bisexualitet är sjukt 
och syndigt. Många av dessa unga utsätts för så kallade omvändelseförsök, det 
vill säga att deras föräldrar eller andra släktingar försöker ”omvända” dem till 
att bli heterosexuella. Sådant kan till exempel ske genom att de unga tvingas 
genomgå en religiös ritual för att ”botas” och/eller tvingas resa till släktens 
ursprungsland för att träffa en religiös ledare eller för att man ska hitta en 
lämplig partner av motsatt kön till dem.  
 
5.2 Funktionsnedsättning 
Personer med intellektuell funktionsnedsättning som utsätts för hedersrelaterat 
förtryck och våld är en mycket sårbar och svårupptäckt målgrupp. Sårbar för 
att de ofta är i beroendeställning till den/dem som utövar våldet samt har en 
annan referensram kring vad som är önskvärd eller acceptabel behandling. 
Svårupptäckt då det hedersrelaterade förtrycket och våldet tar sig andra 
uttryck, dock med förödande konsekvenser för den unge. 

 
Den hedersrelaterade värdegrunden bygger på kontroll av framförallt kvinnors 
sexuella beteende, där ett fokus ligger på bevarandet av kvinnans oskuld. 
Detta gäller även för personer med funktionsnedsättning. För personer med 
intellektuell funktionsnedsättning kan hedersrelaterade normer och 
begränsningar ta sig andra uttryck och få andra konsekvenser. 
 
Till skillnad från ungdomar utan funktionsnedsättning behöver familjer till dessa 
ungdomar inte alltid agera aktivt för att kontrollera och bestraffa. Genom att 

https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-1-32
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exempelvis inte bistå den unge med praktiskt stöd så som att skjutsa till 
kompisar, anmäla sig till aktiviteter, söka LSS-insatser m.m. begränsar 
föräldrarna den unge och dennes tillvaro. Även bestraffningen kan vara passiv 
på så sätt att personen exempelvis inte får sin medicin, inte får gå till skolan 
trots skolplikt och inte får hjälp med att gå på toaletten.  

 
Till skillnad från ungdomar utan funktionsnedsättning som ofta blir tvingade 
eller övertalade till att ingå ett äktenskap, så vilseleds många gånger 
ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning in i äktenskap. Det kan ske 
genom att lägga fokus på bröllopsfesten där den unges förståelse av ett 
äktenskap blir lika med bröllopsfest. Det kan också ske genom att förmedla till 
den unge att han/hon kommer att bli ”normal” och ”som alla andra” i familjen 
om de gifter sig. Vilseledande till äktenskap innebär att den unge tackar ja till 
att ingå äktenskap utan att egentligen veta vad det innebär. Dessutom har 
personer med intellektuell funktionsnedsättning har svårt att veta hur han/hon 
ska bete sig och vad han/hon får eller inte får göra. Dessa ungdomar saknar 
dessutom den kognitiva förmågan att leva ett så kallat dubbelliv och har svårt 
att se konsekvenser av sitt agerande. Den unge kan exempelvis berätta för 
sina föräldrar att han/hon skaffat en pojkvän/flickvän, vilket i ett 
hedersrelaterat sammanhang kan få förödande konsekvenser för den unge. 
Särskild uppmärksamhet bör riktas på de som har beslut om personlig 
assistans som vårdas av föräldrar och släktingar där man kan misstänka att det 
kan finnas ett hedersrelaterat våld och förtryck.  
 

6.  Ansvar och samverkan 

6.1 Kommunens ansvar 
Socialtjänstens ansvar 
Kommunen har det yttersta ansvaret för att alla som vistas i kommunen får det 
stöd och den hjälp som de behöver (2 kap. 2 § SoL), såsom omsorg, vård och 
service, upplysningar, råd, ekonomisk hjälp och annat bistånd (3 kap. 1 § SoL).  
Socialtjänstens ansvar regleras i Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL). Det är en 
ramlag som ger kommunerna relativt stor frihet att anpassa verksamheten 
efter de lokala förutsättningarna. Den 1 juli 2007 skärptes socialtjänstlagen i 
syfte att tydliggöra kommunens ansvar för att ge stöd och hjälp till brottsoffer 
(5 kap. 11 § socialtjänstlagen). Ändringarna innebär att kommunen särskilt ska 
beakta att våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld kan vara i behov 
av stöd och hjälp, inom detta fält ryms det hedersrelaterade våldet och 
förtrycket. En grund för socialtjänstens arbete är principen om människors lika 
värde och allas rätt till trygghet, vård och omsorg. De övergripande mål och 
grundläggande värderingar för socialtjänsten regleras i portalparagrafen 1 kap. 
1 § SoL. 
 
I ärenden som rör omyndiga ungdomar som kan misstänkas vara eller bli 
utsatta för hedersrelaterat våld är det viktigt att en tidig och noggrann 
bedömning sker av ungdomens behov av skydd innan kontakt med 
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vårdnadshavare sker. När det gäller hedersrelaterad problematik är ungdomen 
utsatt för våld eller hot från den egna gruppen och familjen. Socialtjänstens 
kontakt med vårdnadshavaren kan därför i sig självt utgöra ett hot mot 
ungdomen. Hur och när kontakten med föräldrarna sker är därför en känslig 
fråga när det gäller hedersrelaterad problematik och bör hanteras varsamt.  
 
Socialtjänsten har ansvaret för att utreda och tillsätta insatser för den som 
utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Vid dessa ärenden görs ingen 
förhandsbedömning utan en utredning inleds omedelbart och en 
skyddsbedömning som kan leda till skydd för den utsatta görs även omedelbart 
för att skydda den utsatta tills utredningen visar på problemets vidd. Anmälan, 
utredning, skyddsbedömning och skydd sker under högsta sekretess även 
internt inom socialkontorets verksamheter. 
 
Skola och förskolas ansvar 
Att upptäcka elever som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck är en 
viktig uppgift för skolan. En förutsättning för att skolan ska kunna hjälpa dessa 
elever är att någon på skolan ser och förstår elevens livssituation, 
utsatthet och behov. Det är därför nödvändigt att skolans och förskolans 
personal har en grundkunskap om vad hedersrelaterat våld och förtryck får för 
konsekvenser för barn och unga och att personalen därigenom blir stärkta i sitt 
arbete och att göra orosanmälan till socialtjänsten.  
 
I skollagen står det att skolan ska genomsyras av de grundläggande 
demokratiska värderingarna, vilket betyder att skolan har ett särskilt ansvar att 
motverka alla former av kränkande behandlingar och att främja jämställdhet 
mellan könen. Det är rektor som har särskilt ansvar för all verksamhet i skolan. 
Det gäller såväl undervisning och kontakter med föräldrar. I sitt dagliga arbete 
och genom utvecklingssamtalen ska läraren/mentorn hålla sig a jour om den 
enskilda elevens personliga situation. 
 
Skolan och då framförallt gymnasieskolan måste varit särskilt uppmärksam när 
flickor plötsligt försvinner från skolan och där misstanke är att man förts 
utomlands med tvång för eventuellt tvångsgifte eller könsstympning. Även 
pojkar kan tvingas utomlands i uppfostringssyfte. Uppmärksamhet ska också 
riktas mot syskon och andra släktingar där man misstänker att det utövas 
kontroll mot flickor. Vid misstanke om detta måste det göras en omedelbar 
orosanmälan till socialtjänsten.  

 
Arbetet med att motverka hedersrelaterat våld och förtryck behöver ske 
systematiskt och vara en del av skolans och förskolans ansvar när det gäller 
jämställdhetsuppdraget. För att skolpersonal ska både kunna upptäcka 
utsatthet hos eleverna och behandla frågorna i undervisningen behöver de ha 
kunskaper inom området. 
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Skolverket ingår även i Länsstyrelsen Östergötlands nationella 
myndighetsnätverk och har i flera år samarbetat kring bland annat 
utbildningsinsatser för skolpersonal i syfte att öka kunskapen om 
hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer såsom till 
exempel, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning. Skolverket har 
även tagit fram stödmaterialet; Hedersrelaterat våld och förtryck – skolans 
ansvar och möjligheter för hur skolans personal kan arbeta med frågor som rör 
hedersrelaterat våld och förtryck. 

 
Vuxenutbildningen och SFI, Svenska för invandrare har också ett viktigt ansvar 
att ta upp frågan och informera om möjligheten att få stöd och hjälp om en 
elev skulle vara utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck. Information om 
hedersrelaterat våld och förtryck sker lämpligen inom ramen för 
samhällsinformationen. 
 
6.2 Region Sörmlands ansvar 
Hälso- och sjukvårdens ansvar är att upptäcka och identifiera våld i nära 
relation. Hela sjukvården kan komma i kontakt med personer som utsatts för 
våld, exempelvis akutvården, kvinnokliniken, psykiatrin, barnmorske-
mottagningen och familjeläkarmottagningarna. Detta gäller även 
hedersrelaterat våld och förtryck. Hälso- och sjukvårdens personal har ansvar 
för att känna igen, förstå våldet samt informera om möjligheten till stöd hos 
enskilda kommuner.  

 
Region Sörmland har också program för sjukvårdens arbete med personer 
utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck (se samverkanswebben på 
regionens webbsida). Det har även ett handlingsprogram till stöd vid misstanke 
om barn som far illa. Gemensamt för dessa är att öka kunskapen och förbättra 
beredskapen kring de som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. En 
handbok för regional samverkan i Sörmland gällande kvinnlig könsstympning 
gavs även ut 2017.  

 
Hälso- och sjukvården kan vara behjälplig med att dokumentera skador hos 
våldsutsatta. Personal har även ett ansvar att ställa frågan om våldsutsatthet i 
anamnesen samt anmäla oro för barn enligt 14 kap. 1 § SoL. Detta gäller även 
tandvården. 

 
Det förekommer att unga kvinnor söker hjälp för att få ett så kallat 
”oskuldsintyg” eller för att de känner en oro på grund av press att blöda på 
bröllopsnatten utifrån myten om mödomshinnan och därför vill genomgå en 
operation för att konstruera en hinna. Då hälso- och sjukvården under inga 
omständigheter kan tillmötesgå önskemål gällande intyg eller operation är det 
viktigt att möta upp kvinnornas oro och bekräfta dem i sina rättigheter.  
  

https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf4015.pdf?k=4015
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf4015.pdf?k=4015
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6.3 Polisens ansvar 
Många brott, allt från ofredande till mord, kan vara aktuella. Utöver andra 
våldsbrott är även äktenskapstvång, vilseledande till tvångsäktenskapsresa och 
könsstympning brott kopplade till hedersrelaterat våld. Även försök, 
förberedelse, stämpling samt underlåtenhet att avslöja eller förhindra brott är 
straffbart, detta gäller även om brotten begås utanför Sveriges gränser. Polisen 
har också ett ansvar att utreda hedersrelaterat våld och förtryck skyndsamt för 
att minska risken för repressalier mot den utsatta. Polisen har också ansvar att 
rapportera oro för barn som far illa enligt 14 kap 1 § SoL samt att informera de 
som utsatts för möjligheterna till stöd via Socialkontoret i Trosa kommun. 
 
6.4 Åklagarmyndighetens ansvar 
Åklagarens ansvar inbegriper att leda polisens brottsutredning, fatta beslut om 
åtal ska väckas samt att föra talan i domstol. Åklagaren har även ett ansvar att 
förmedla information gällande utredning samt varför utredning läggs ned samt 
om möjliga skadeståndsanspråk. Brott relaterade till hedersrelaterat våld och 
förtryck faller under allmänt åtal.   

 
I juli 2019 fattade regeringen ett beslut om att tillsätta en utredning som ska se 
över straffansvaret för hedersrelaterat våld och förtryck. I uppdraget ingår att 
lämna förslag om en särskild brottsrubricering för hedersbrott. Uppdraget ska 
redovisas senast den 30 september 2020.  
 

     6.5 Samordning och samverkan 
      Länsstyrelsen Östergötland arbetar på uppdrag av regeringen och har ett   
      nationellt kompetensteam som samordnar och stödjer arbetet mot      

hedersrelaterat våld och förtryck inkluderat barnäktenskap, tvångsäktenskap 
och könsstympning av flickor och kvinnor. Länsstyrelsen Östergötland har också 
en nationell stödtelefon dit yrkesverksamma och personer som arbetar ideellt 
kan ringa för råd och konsultation i ärenden som rör hedersrelaterat våld och 
förtryck. 
 
Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK är ett kunskaps- och resurscentrum 
inom mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i 
samkönade relationer. NCK analyserar forskningsbehov, tar fram 
kunskapssammanställningar, driver metodutveckling och ger utbildningar för 
kommuner och vården. NCK är kopplat till Uppsala universitet och har ett 
regeringsuppdrag kring ovanstående. 
 
En lokal samverkansgrupp för att motverka relationsvåld och hedersrelaterat 
våld och förtryck kopplad till kommunerna i Nyköping, Trosa, Gnesta och 
Oxelösund träffas fyra gånger per år. I samverkansgruppen ingår socialtjänsten 
i de olika kommunerna, åklagare, polis, frivård och Region Sörmland. Syftet 
med gruppen är att informera varandra om läget i de olika organisationerna 
gällande ovanstående frågor, skapa nya kontaktytor samt stödja varandra i att 
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ta fram riktlinjer och rutiner. 
 

7. Anmälningsskyldighet 

Anmälningsskyldigheten regleras i socialtjänstlagens kapitel 14 1§ och har 
följande formulering; ”Var och en som får kännedom om något som kan 
innebära att socialnämnden behöver ingripa till barns skydd bör anmäla detta 
till nämnden”. 
 
Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter 
inom hälso- och sjukvård, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, 
socialtjänsten och kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till 
socialtjänsten om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan 
innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller 
även dem som är anställda hos sådana myndigheter. Sådan 
anmälningsskyldighet gäller också dem som är verksamma inom yrkesmässigt 
bedriven verksamhet som berör barn och ungdom eller annan yrkesmässigt 
bedriven enskild verksamhet inom hälso- och sjukvård eller på socialtjänstens 
område.  
 
För familjerådgivningen gäller istället det som sägs i tredje stycket: 
De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till 
socialtjänsten om de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas 
sexuellt eller utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet. 
Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i andra 
stycket är skyldig att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av 
betydelse för utredning av ett barns behov av skydd.  
 
Rutinen i Trosa  kommun är att anmäla ärenden till socialkontorets 
mottagningsgrupp som gör en första skyddsbedömning, då det finns misstanke 
om våld går alltid ärendet vidare till en handläggare för utredning och åtgärder. 
Som nämnts tidigare sker detta under högsta sekretess. 
 

8. Skyldighet att utreda ansökningar om skydd och stöd 
från personer som inte är bosatta i Trosa kommun 

Trosa kommun är skyldig att hantera en ansökan från en enskild oavsett om 
personen är bosatt i den kommun personen söker i eller inte. Om en person på 
grund av våld eller andra övergrepp behöver flytta till en annan kommun men 
inte kan göra det utan stöd har han eller hon rätt att söka stöd från den 
kommun som denne önskar flytta till. En sådan ansökan ska av nämnden 
behandlas som om den sökande var bosatt i Trosa kommun (2a kap 8-9§ SoL). 
 

9. Förebyggande arbete 

Samarbete mellan kommunens verksamheter är viktig i det enskilda 
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stödarbetet för de flickor/unga kvinnor och pojkar/unga män som är utsatta för 
någon form av hedersförtryck. Samverkan över organisationsgränser är en 
betydelsefull del av det förebyggande arbetet. 
 
Det förebyggande arbetet ska genomsyra all verksamhet i kommunen på 
följande sätt. 
 
• Vara tydliga och öppna om att Trosa kommun motverkar alla former av 

förtryck, även hedersförtryck. 
• I vår information, kommunikation och undervisning om demokratiska och 

mänskliga rättigheter behandla och motverka förtryck och brott som sker i 
hederns namn. 

• Aktivt arbeta för att påverka barns- och ungdomars attityder om mänskliga 
rättigheter, jämställdhet och könsrollsfrågor. 

• Ge flickor konkret information om deras rätt att bestämma över sina liv och 
om samhällets olika former av stöd samt stärka deras självförtroende. Detta 
gäller även unga mäns rättigheter för att bryta mönster av hedersrelaterat 
våld och förtryck.  

• Delta i det förebyggande arbetet genom samverkan mellan kommunens 
olika verksamheter, övriga samverkansparter samt eventuella ideella 
organisationer. 

  

10. Stöd i Trosa kommun 

Socialkontoret kan efter skyddsbedömning erbjuda externt skydd oftast på 
annan ort. Oftast sker detta med hjälp av tvång genom LVU, Lag ed särskilda 
beslut om vård av unga om et gäller barn och unga. Den utsatta kan också få 
samtalsstöd, ekonomiskt bistånd, juridiskt stöd och hjälp med 
sekretessmarkering och eventuell skyddad identitet om det är nödvändigt. Om 
en utredning skulle visa att individen inte är utsatt för hedersrelaterat våld eller 
förtryck och där det kan handla om konflikter kring leverne eller uppfostran kan 
familjebehandling eller föräldrastöd komma ifråga. 

   

11. Resultatmål 

Vision: Ingen ska utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck 
 
Delmål: Att alla som arbetar på socialförvaltningen ska ha kunskap 
kring hedersrelaterat våld och förtryck. Att personal på förskola, skola 
och vuxenutbildning är uppmärksamma på barn, unga och vuxna som 
kan utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck. 
Resultatmål Aktivitet Ansvarig Tidsram 
Handlingsplanen 
ska implementeras  
i organisationen.   
 

Gå igenom 
handlingsplanen på 
APT på respektive 
enhet 

Enhetschefer 
Rektorer 

2022 
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Det ska finnas 
rutiner inom 
arbetsgrupperna 
barn, unga, vuxna 
samt i öppna 
insatser rörande att 
fråga klienter 
och/eller 
uppmärksamma 
och bemöta 
hedersvåld 

Utforma adekvata 
rutiner inom 
verksamheterna, 
frågor ska ställas om 
det finns något som 
indikerar på att våld 
förekommer 

Enhetschefer i 
samarbete med 
verksamhets-
utvecklare 

2022 
Kontinuerligt 

Det ska finnas  
tydliga rutiner för 
orosanmälan till 
socialtjänsten 
gällande 
hedersrelaterat våld 
och förtryck. 

Utforma adekvata 
rutiner inom 
verksamheterna 

Rektorer Kontinuerligt 

All personal inom 
Socialförvaltningen 
ska hålla sig a jour 
med kunskapsläget, 
rutinerna samt 
juridiska 
förändringar 

Vid kompetensbortfall 
ska det kompenseras 
genom 
kompetenshöjning 

Enhetschefer i 
samarbete med 
verksamhets-
utvecklare 

Kontinuerligt 

Kompetensen 
gällande heders-
relaterat våld ska 
vara hög på 
Socialkontoret 

Alla anställda går 
Länsstyrelsen Öster-
götlands utbildningar 

Enhetschefer i 
samarbete med 
verksamhets-
utvecklare 

Kontinuerligt 

 
Delmål: Barn i familjer där hedersrelaterat våld och förtryck 
förekommer ska särskilt uppmärksammas och erbjudas stöd och hjälp 
på Socialkontoret 
Resultatmål Aktivitet Ansvarig Tidsram 
Barn och ungas 
behov av skydd 
och stöd ska 
bedömas enligt 
kvalitetssäkrade 
metoder 

Utforma frågor för 
att synliggöra 
utsatthet för 
hedersrelaterat våld 
och förtryck i en 
förhandsbedömning. 
Rutiner ska finnas 
angående kontakt 
med eventuell 
vårdnadshavare.  
 

Socialsekreterare 
som arbetar med 
barn/Barn, unga, 
vuxna   

2022 
Kontinuerligt 
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Barn och unga 
ska erbjudas stöd 
utifrån behov   

Socialsekreterare 
för Barn och unga 
informerar om 
möjligheten att få 
stödinsatser för 
barnen 
Socialsekreterare 
utreder och beslutar 
om bistånd/åtgärd 

Socialsekreterare 
som arbetar med 
barn/Barn, unga, 
vuxna   

Kontinuerligt 

 
Delmål: Personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck ska få 
ett gott bemötande av kompetent personal och erbjudas ett samlat stöd 
och skydd utifrån sina behov. 

Resultatmål Aktivitet Ansvarig Tidsram 
Utsatta för 
hedersvåld 
erbjuds akut 
adekvat skydd 
utifrån deras 
våldsutsatthet 

Genomföra 
riskbedömning, vid 
behov ska adekvat 
skydd erbjudas 

Vuxenhandläggare, 
ekonomiskt 
bistånd om det är 
aktuellt med 
ekonomiskt 
bistånd 

Kontinuerligt 

 
Delmål: Socialtjänstens insatser för utsatta för hedersrelaterat våld ska 
följas upp. 

Resultatmål Aktivitet Ansvarig Tidsram 

Insatser ska 
följas upp inom 
ramen för 
ledningssystemet 
för kvalitet 

Systematisk 
uppföljning 

Enhetschef i 
samarbete med 
verksamhets-
utvecklare 

2022 

 

Medborgare i Trosa kommun ska veta att de kan vända sig till 
socialförvaltningen för att få hjälp om de utsätts för hedersrelaterat våld 
och förtryck 

Resultatmål Aktivitet Ansvarig Tidsram 
Socialkontorets 
verksamhet ska 
etableras och vara 
en välkänd 
verksamhet för 
kommunens 
medborgare. 

Information ska 
finnas på 
offentliga platser 
på webben, vara 
lättillgänglig, 
lättläst och 
översatt till flera 
språk 

Verksamhets-
utvecklare i 
samarbete med 
enhetschefer 

2022 
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 Övrigt:  

Resultatmål Aktivitet Ansvarig Tidsram 
Upprätthålla 
samverkan med 
andra förvaltningar, 
myndigheter och 
frivilligorganisationer 
 

Frågan om 
hedersrelaterat 
våld och förtryck 
tas upp i ordinarie 
samverkansgrupper 

Enhetschef och 
ansvarig handläggare 

Kontinuerligt 

Öka kunskapen om 
hedersrelaterat våld 
och förtryck i 
Humanistiska 
nämnden 

Information till 
Humanistiska 
nämnden 

Verksamhetsutvecklare 
i samarbete med 
ansvarig handläggare 

2022 
Kontinuerligt 

 
Referenser 
 
Ett liv utan våld och förtryck, slutredovisning av uppdraget att genomföra en 
nationell kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck (Socialstyrelsen 2019) 
 
Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och 
förtryck samt våld i samkönade relationer (Regeringens skrivelse 2007/08:39) 
 
Hedersrelaterat våld och förtryck – en kunskaps- och forskningsöversikt (NCK 
2010) 
 
Hedersrelaterat våld och förtryck – skolans ansvar och möjligheter för hur skolans 
personal kan arbeta med frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck 
(Skolverket 2011, under revidering) 
 
Kvinnlig omskärelse/könsstympning i Sverige – en kunskaps- och 
forskningsöversikt (NCK 2011) 
 
Metodstöd för samverkan – hur kan myndigheter och organisationer stödja 
varandra för att möta individer utsatta för hedersrelaterat våld? (Länsstyrelsen 
Östergötland 2010) 
 
Om så kallade oskuldskontroller och oskuldsintyg, meddelandeblad (Socialstyrelsen 
2018) 
 
Samtal pågår, om hedersrelaterat våld och förtryck (Jämställdhetsmyndigheten  
2019) 
 
Underlag till handlingsplan mot könsstympning av flickor och kvinnor Förslag inom 
områdena socialtjänst, elevhälsa  och hälso- och sjukvård (Socialstyrelsen 2018) 

https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf4015.pdf?k=4015


 
TROSA KOMMUN våld och förtryck Sida 17(18) 
Humanistiska nämnden 2021-12-10 

 
 
 

17 
 

 
Våga göra skillnad – En vägledning för skydd, stöd och rehabilitering av unga som 
utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck och/eller som riskerar att bli gifta mot 
sin vilja eller som har blivit gifta mot sin vilja (Länsstyrelsen Östergötland 2011) 
 
Våga se – En vägledning för stöd, vård och skydd av flickor och kvinnor som är eller 
riskerar att bli könsstympade (Länsstyrelsen Östergötland 2015) 
 
Våga stå kvar, en mindre kommuns erfarenheter av arbete mot hedersrelaterat våld 
och förtryck (Länsstyrelsen Östergötland 2014) 
 
Våld Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i 
nära relationer(Socialstyrelsen 2016) 
 
Vänd dem inte ryggen,  utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck      
(Socialstyrelsen 2014) 
 
 
https://nck.uu.se/kunskapsbanken/ 
 
http://www.hedersfortryck.se/ 
 
https://www.socialstyrelsen.se/ 
 
https://www.kunskapsguiden.se/ 
 
https://liu.se/forskning/barnafrid 
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Handlingsplan för Hälsosam Förskola 

 
Förslag till beslut 
Humanistiska nämnden antar reviderad handlingsplan för Hälsosam förskola. 
 
Ärendet 
Trosa Kommun har en handlingsplan för Hälsosam Förskola som antogs 2015. Små 
barn är extra känsliga för påverkan av kemikalier och eftersom många barn vistas 
en stor del av sin tid på förskolan är det viktigt att ha en plan för arbetet med att 
skapa en så hälsosam förskolemiljö som möjligt. Under 2013 inventerades samtliga 
av kommunens förskolor som en del i Naturskyddsföreningens projekt Operation 
Giftfri förskola. Arbetet med att rensa och byta ut produkter i förskolan samt att se 
över krav vid ny- och ombyggnation startade redan då. Handlingsplanen syftar till 
att ge en vägledning i det arbetet och ska kunna användas som ett praktiskt 
underlag för berörd personal.  
 
Handlingsplanen togs  fram med bred förankring i kommunen. En projektgrupp 
bestående av ordförande i humanistiska nämnden, ordförande i teknik- och 
servicenämnden, ordförande i ekoutskottet, samtliga förskolerektorer samt 
kommunekologen deltog i framtagandet.  
 
Handlingsplanen är reviderad i samarbete med förskolerektorerna under 2021. 
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Inledning  

Varje dag stöter vi på tusentals olika ämnen i vardagen. Kemikalier finns praktiskt 
taget i allting som omger oss – möbler, kläder, mat, hygienprodukter och 
elektronik. Även om produkterna var för sig är godkända enligt svensk lagstiftning 
så kan miljön och vår hälsa påverkas negativt av för stora doser eller av så kallad 
cocktaileffekt. Cocktaileffekt betyder att ämnen som inte var för sig är skadliga i 
små doser kan få en annan eller kraftigare effekt om de blandas. Hur olika ämnen 
interagerar vet man fortfarande väldigt lite om. 
 
Eftersom barn växer och utvecklas är de särskilt känsliga för påverkan av 
kemikalier. Därför arbetar Trosa kommun enligt konceptet Hälsosam förskola. Det 
startade 2013 som ett samarbete med Naturskyddsföreningen inom deras projekt 
Operation Giftfri Förskola. Samtliga förskolor i kommunen har inventerats in- och 
utvändigt. Nu pågår arbetet med att byta ut det som behövs och att se över interna 
riktlinjer och upphandlingar. Den här handlingsplanen syftar till att ge en 
vägledning i det arbetet och ska kunna användas som ett praktiskt underlag för 
berörd personal.    
 
Hälsosam förskola i Trosa kommun handlar om att bygga miljövänligt och 
hälsosamt, köpa in bra produkter, byta ut det som behövs och att ha kunnig och 
engagerad förskolepersonal som främjar barnens psykiska och fysiska utveckling 
med hjälp av en stimulerande inre och yttre lärmiljö. 
 
Handlingsplanen är framtagen med bred förankring i kommunen. En projektgrupp 
bestående av ordförande i humanistiska nämnden, ordförande i teknik- och 
servicenämnden, ordförande i ekoutskottet, samtliga förskolerektorer samt 
kommunekologen har tagit fram planen. Planen bygger på faktaunderlag från bl.a. 
Kemikalieinspektionen, Konkurrensverket, Livsmedelsverket, 
Upphandlingsmyndigheten och IVL Svenska miljöinstitutet.  
 
Varför är barn extra känsliga? 
Små barn utforskar sin omgivning genom att smaka och suga på saker. Det är 
därför större risk att de får i dig skadliga ämnen än vuxna. Barn och unga är 
dessutom mer känsliga för kemikalier än vuxna eftersom deras kroppar ännu inte 
är färdigutvecklade, t.ex. är hjärnan, hormonsystemet och immunsystemet 
fortfarande under utveckling och kan ta skada av hormonstörande ämnen. När barn 
utsätts för samma mängd av ett ämne som en vuxen person får de också i sig mer i 
förhållande till sin vikt. Det är därför extra viktigt att skydda barn mot kemiska 
ämnen och produkter som kan vara skadliga. 
 
Bakgrund 
Under 2013 inventerades samtliga av kommunens förskolor som en del i 
Naturskyddsföreningens projekt Operation Giftfri förskola. Totalt inventerades 129 
förskolor runt om i landet och resulterade i en kartläggning av hur det ser ut i 
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landets förskolor. Det är stor variation mellan förskolorna i landet och Trosa ligger 
relativt bra till tack vare att man tidigt gjort medvetna val som t.ex. att välja 
linoleummattor istället för plastmattor. När förskolan Skärgården byggdes 2014 
ställdes från början särskilda krav på hälsosamma och miljövänliga byggmaterial. 
Det visade sig i många fall vara samma produkter som redan tidigare valts i äldre 
förskolor. Men liksom på många andra förskolor har man i Trosa tagit emot 
begagnade produkter eller köpt in sådant som nu i efterhand visat sig vara mindre 
bra. Det är givetvis ingen som med avsikt har köpt in något skadligt till en förskola, 
utan problemet är att vissa produkter som används i vardagen på senare tid har 
visat sig innehålla skadliga ämnen. Det innebär att det här är ett problem som inte 
bara finns i förskolan utan överallt. Men eftersom barnen vistas en stor del av sin 
tid på förskolan är det viktigt att ta tag i problemet där och på så vis också bidra till 
att öka medvetenheten om miljögifter i vardagen.  
 
Sedan Handlingsplan för Hälsosam förskola antogs 2015 har arbetet fortgått med 
att fasa ut produkter och material som inte är hälsosamma, samt att utveckla 
lärmiljöer både utomhus och inomhus som gynnar fysisk aktivitet och 
återhämtning. 
 
I Trosa kommun ska all pedagogisk personal utbildas i ABC-metoden (Alla Barn i 
Centrum) för att på ett respektfullt sätt möta varje individ. Hälsosam förskola 
innebär en hälsosam inre och yttre lärmiljö för både barn och förskolepersonal. 
 
Ansvar och tidsplanering 
Åtgärderna i handlingsplanen gäller för alla kommunala förskolor och det 
rekommenderas att även fristående förskolor i kommunen följer planen. Arbetet 
med hälsosam förskola berör flera av kommunens verksamheter och det krävs 
samverkan för att skapa en så bra förskolemiljö som möjligt. Många av åtgärderna 
utförs av rektor och personal på förskolorna. Städ- och måltidspersonal har givetvis 
också ett stort ansvar. För ny- och ombyggnation ansvarar tekniska enheten. Det 
finns också stödfunktioner som upphandlingsansvarig, kommunekolog och 
renhållningsansvarig.    
 
En del åtgärder är enkla att utföra och innebär ingen större kostnad, det handlar 
mer om att förändra rutiner, öka medvetenheten och göra mer genomtänkta inköp 
framöver. Andra åtgärder kan komma att innebära en del kostnader och respektive 
verksamhet ansvarar för att i ordinarie budgetprocess peka ut vilka behov och 
möjligheter som finns.  
 
Det är viktigt att poängtera att det här är ett långsiktigt arbete. Det är inte 
meningen att alla produkter som kan innehålla skadliga ämnen ska bytas ut på en 
gång. Istället byts de mest prioriterade produkterna ut på en gång medan andra 
fasas ut på sikt. Allra viktigast är att rätt produkter köps in framöver och att nya 
förskolor byggs och inreds på rätt sätt från början. Utifrån rådande kunskap och de 
olika alternativ som finns ska alltid det bästa alternativet väljas.  
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Förutom att förskolorna ska vara en hälsosam miljö ska de givetvis också vara 
funktionella för både barn och personal. Det gör att intressekonflikter ibland kan 
uppstå t.ex. vad gäller materialval. Men med genomtänkta medvetna val där olika 
aspekter vägs in brukar det kunna lösas till det bästa.  
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Uppföljning  
Arbetet med hälsosam förskola ska integreras i ordinarie verksamhet. De 
verksamheter som är åtgärdsansvariga följer upp sitt ansvarsområde inom sitt 
miljöledningsarbete och redovisas lämpligen i årsredovisningen under rubriken 
Hållbar utveckling. Humanistiska nämnden ansvarar för att hela handlingsplanen 
ses över minst vart femte år och vid behov revideras.  
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Åtgärder för hälsosamma förskolor 

 
1. Rensa bort och fasa ut  
Det är viktigt att börja med att se över vad som idag finns på förskolan och rensa 
bort sådant som barnen inte bör ha i sin omgivning och som är olämpligt att leka 
med. Alla förskolor i Trosa inventerades 2013 inom Naturskyddsföreningens projekt 
Giftfri förskola och arbetet med att rensa ut olämpliga leksaker och produkter 
startade redan då. Vissa saker är viktigt att ta bort på en gång, medan andra fasas 
ut på sikt. Inom området rensa bort och fasa ut ska följande göras: 
 
Rensa bort gammal elektronik 
Elektronik innehåller potentiellt skadliga ämnen och ska inte användas som 
leksaker. Plasthölje och kretskort i elektroniska apparater innehåller ofta bromerade 
flamskyddsmedel, i lödpunkter kan det finnas bly och elkablar innehåller ofta 
ftalater. All gammal elektronik som barnen leker med ska därför rensas bort. Det 
kan t.ex. handla om avlagda mobiltelefoner, tangentbord mm som hade lämnats in 
till förskolan. Gammal elektronik tas inte längre emot av förskolorna. 
 
Ansvarig: Ytterst ansvarig är rektor, genomförare är förskolepersonal. 
Tidsplan: Rensa bort direkt. 
  
Rensa bland plastleksaker 
Plast är ett starkt och tåligt material, men inte alltid det bästa för barnen. Det finns 
många olika sorters plaster som innehåller olika ämnen och utgör olika stor risk. 
Olämpliga plastprodukter ska därför rensas bort för att minimera risken att barnen 
utsätts för skadliga ämnen. 
 
Kemikaliekraven på leksaker har skärpts under åren, därför är nya plastleksaker i 
regel bättre än gamla. Mjuka plastleksaker av PVC eller annan plastsort som är 
äldre än 2007 innehåller sannolikt ftalater som är förbjudna inom EU idag och de 
kan även innehålla bly. I Europa ställs kemikaliekrav vid leksakstillverkning, men så 
är inte fallet i många andra länder trots att produkterna säljs i Europa. Klibbiga och 
hala leksaker kan indikera ftalater som läcker ut och starkt luktande plastleksaker 
kan innehålla allergiframkallande ämnen.  
 
Följande plastleksaker rensas bort: 

• Plastleksaker som känns klibbiga eller hala (rensa bort direkt) 
• Plastleksaker som luktar (rensa bort direkt) 
• Gamla mjuka plastleksaker (fasa ut på sikt) 
• Plastleksaker som är tillverkade utanför Europa (rensa bort uppenbart dåliga 

leksaker direkt, fasa ut andra på sikt) 
 
Ansvarig: Ytterst ansvarig är rektor, genomförare är förskolepersonal. 
Tidsplan: Rensa bort uppenbart dåliga leksaker direkt, fasa ut andra på sikt. 
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Se över modellera och lekmassa 
Modellera och lekmassor består ofta av plastmaterial med varierande mängd 
tillsatser. Lekleror som innehåller PVC eller andra plastmaterial fasas ut. Istället 
används växtbaserade leror eller egengjord trolldeg.  
 
Ansvarig: Ytterst ansvarig är rektor, genomförare är förskolepersonal. 
Tidsplan: Fasas ut på sikt. 
 
Rensa bland utklädningskläder och andra icke-leksaker  
Det är bra att återanvända material för att inte hela tiden behöva köpa nytt, men 
det finns mer eller mindre bra saker att leka med. Särskilt saker som inte är 
ämnade som leksaker ska man vara försiktig med. Utklädningskläder med detaljer i 
metall kan t.ex. innehålla bly, kadmium och nickel. Väskor och bälten i konstskinn 
innehåller ofta PVC-plast med ftalater och ibland bly. Billiga smycken eller 
bijouterier som känns tunga kan innehålla allergiframkallande nickel och stora 
mängder hälsoskadligt bly och kadmium.  
 
Ansvarig: Ytterst ansvarig är rektor, genomförare är förskolepersonal. 
Tidsplan: Rensa bort direkt.  
  
Fasa ut gamla möbler, madrasser, kuddar och överdrag 
Möbler är en ganska stor investering som ska hålla länge. Därför är det viktigt att 
köpa bra möbler när nya ska köpas in och att mindre bra möbler på sikt fasas ut. 
  
Gamla sovmadrasser, soffor och lekkuddar av skumgummi innehåller sannolikt 
bromerade flamskyddsmedel. Vissa sorters bromerade flamskyddsmedel har 
förbjudits, därför är nya möbler och kuddar i regel bättre än gamla. Äldre 
sovmadrasser, soffor och kuddar kan även innehålla andra ämnen som inte är 
hälsosamma, till exempel bly. Madrassöverdrag är oftast i PVC- plast och är de 
gamla kan de även innehålla ftalater som är förbjudna idag. När nya överdrag köps 
in väljs sådana som är fria från PVC och ftalater.  
 
Följande rensas bort: 

• Gamla plastöverdrag (fasa ut direkt) 
• Nyare plastöverdrag som innehåller PVC och ftalater (fasa ut på sikt) 
• Gamla soffor från 70- 80-talet (fasa ut på sikt) 
• Gamla skumgummikuddar från 80- och 90-talet (fasa ut på sikt) 
• Gamla sovmadrasser (fasa ut på sikt) 

 
Ansvarig: Ytterst ansvarig är rektor, genomförare är förskolepersonal. 
Tidsplan: Rensa bort gamla plastöverdrag direkt, fasa ut det andra produkter på 
sikt. 
 



 
TROSA KOMMUN Hälsosam förskola Sida 8(22) 
Kommunkontoret 2021-11-30 

 
 
 
Fasa ut kemikalier  
Se över vilka kemikalier som egentligen behövs på förskolan och rensa bort de som 
är onödiga. Ju färre kemikalier som används desto bättre. De kemikalier som 
behövs ska förvaras på en plats som barnen inte kommer åt och vara 
dokumenterade i en kemikalieförteckning. Säkerhetsdatablad ska finnas 
tillgängliga.  
 
Ansvarig: Rektor och städpersonal. 
Tidsplan: Rensning och förvaring ses över omgående. 
 
Se över förvaringen  
Det är generellt bra att hålla nere antalet plastprodukter på förskolan. Andra 
material än plast eller PVC-fri plast är bättre alternativ. 
 
Ansvarig: Ytterst ansvarig är rektor, genomförare är förskole-, städ- och 
kökspersonal.  
Tidsplan: Fasa ut och köp in bättre på sikt. 
 
Sortera avfallet rätt 
Alla kommunens verksamheter ska källsortera sitt avfall. Genom att material 
återvinns minskar spridningen av miljö- och hälsofarliga ämnen och naturresurser 
och energi sparas. Verksamheterna är alltid välkomna att kontakta tekniska 
kontoret för frågor och information om källsortering och avfallshantering.   
 
Ansvarig: Ytterst ansvarig är rektor, genomförare är förskole-, städ- och 
kökspersonal.  
Tidsplan: Löpande. 
 
2. Upphandling och inköp 
Upphandlingsmyndigheten har tagit fram stöd och kriterier för kommuner att i sin 
upphandling ställa krav för minskad förekomst av miljö- och hälsofarliga ämnen i 
förskolan.  
 
När man köper nytt till förskolan är det viktigt att köpa rätt produkter för att 
minska risken att nya miljögifter förs in i förskolorna. Den som köper in produkter 
till förskolan har ett ansvar att välja det bästa ur sortimentet. Men det ställer dock 
krav på att det finns bra produkter att välja från ur det upphandlade sortimentet. 
Inom området upphandling och inköp ska därför följande göras: 
 
Krav på miljövänliga och hälsosamma produkter vid upphandling 
Enligt kommunens Upphandlings- och inköpspolicy ska miljöhänsyn tas vid samtliga 
inköp och upphandlingar. Det är särskilt viktigt att rätt krav ställs för produkter som 
används inom förskolan. Upphandlingsmyndighetens kravpaket Giftfri förskola bör 
alltid användas. Det omfattar krav på leksaker och hobbymaterial, köks- och 
serveringsutrustning, möbler samt textil och läder. För övriga produkter bör särskilt 
fokus läggas på miljömärkta produkter. Vid ny- och ombyggnation ställs krav på 
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material utifrån BASTA, Sunda Hus eller andra likvärdiga bedömningar för 
hälsosamma material.   
Ansvarig: Upphandlingsansvarig och rektor. 
Tidsplan: Vid varje upphandling. 
 
Använda inköpsvägledning  
Upphandlingsmyndighetens kriterietjänst för giftfri förskola ska användas. Kriterier 
finns för områdena leksaker och hobbymaterial, möbler samt textil.  
 
Ansvarig: Rektor ansvarar för att kriterierna sprids och används.  
Tidsplan: Inköpsvägledningen börjar användas omgående.  
 
Sammanställa produktlista över miljövänliga produkter 
För att sprida goda erfarenheter och underlätta bra produktval inom befintliga avtal 
sammanställer förskolorna en gemensam lista över sådana produkter man vet är 
miljö- och hälsomässigt bra alternativ.  
 
Ansvarig: Rektor  
Tidsplan: Påbörjas omgående och uppdateras kontinuerligt. 
 
Använda upphandlingskalendern 
I upphandlingskalendern finns de avtal kommunen har upphandlat. Eftersom 
miljökrav ställs vid upphandling ska bra produkter finnas att välja utifrån. Bästa 
möjliga produkt ur sortimentet väljs. Saknas något ska den som är 
upphandlingsansvarig meddelas.   
   
Ansvarig: Rektor 
Tidsplan: Kontinuerligt vid inköp. 
   
Köp in miljömärkta och allergivänliga hygienprodukter. 
Risken för allergi minskar genom att miljömärkta och oparfymerade 
hygienprodukter, som till exempel handtvål och fuktkräm, används produkter som 
rekommenderas av astma- och allergiförbundet är allergitestade. 
 
Ansvarig:Rektor och städpersonal. 
Tidsplan: Löpande, köp alltid in bästa möjliga produkt ur sortimentet. 
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3. Mat och tillagning 
Eftersom det vi äter tas upp direkt i kroppen är det mycket viktigt att försöka 
begränsa intaget av skadliga ämnen genom maten. Ekologisk mat innehåller 
generellt sett mindre rester av bekämpningsmedel och kemikalier än konventionellt 
producerad mat. Dessutom används färre kemikalier vid produktionen, vilket 
minskar spridningen av miljöfarliga ämnen i miljön. Kommunen tog 2012 fram 
måltidspolicyn Hållbara måltider i Trosa kommun med fokus på miljö, hälsa och 
välbefinnande.  
Inom området mat och tillagning ska följande göras: 
  
Servera mer ekologisk mat  
Ett långsiktigt mål för kommunen är att 60 % av all mat som serveras i 
kommunens verksamheter ska vara ekologisk eller närproducerad. I förskolorna har 
man satsat särskilt på ekologiskt och idag serveras till största del ekologisk mat i 
förskolorna.  
 
Ansvarig: Kostenheten och rektor. 
Tidsplan: Arbetet pågår kontinuerligt.  
 
Nationella riktlinjer för måltider i förskolan 
Förskolorna i Trosa kommun följer måltidspolicyn för hållbara måltider i Trosa 
kommun. Förskolan har stora möjligheter att på ett positivt och naturligt sätt 
främja och grundlägga en hälsosam livsstil med hållbara matvanor, både för hälsan 
och miljön. Goda och bra måltider, där vi undviker tomma kalorier, ger pigga och 
glada barn med bra förutsättningar att utvecklas, leka och lära. 
 
Undvika konservburkar  
Beläggningen på insidan av konservburkar innehåller ofta Bisfenol A, BPA som 
bland annat är hormonstörande. Andelen mat från konservburkar ska därför 
minskas. I vissa fall finns idag produkterna enbart i konservburkar, men i de fall 
alternativ finns ska dessa väljas. 
 
Ansvarig: Kostenheten. 
Tidsplan: Arbetet pågår kontinuerligt.  
 
Kallt vatten till dryck och matlagning  
Varmvatten räknas inte som ett livsmedel och kontrolleras därför inte på samma 
sätt som kallvatten. Det finns därför en möjlighet att varmvatten innehåller 
bakterier och kemikalier som t.ex. koppar. Använd därför endast kallt vatten som 
dryck och till matlagning.  
 
Ansvarig: Förskolepersonal och kostenheten.  
Tidsplan: Omgående.  
 
Undvika plast och teflon vid tillagning och servering 
Plast som upphettas eller kommer i kontakt med varm mat släpper ifrån sig 
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kemiska föreningar som kan vara skadliga för hälsan. Plastredskap och 
plasttillbehör vid matlagning, servering och förvaring av mat ska därför undvikas. 
Ett bra alternativ till plast är porslin eller härdat glas, som är både miljövänligt och 
hållbart.  
 
Följande rensas bort: 

• Teflonpannor  
• Plasttallrikar, plastmuggar och plastbestick  
• Plasttillbringare och plastskålar för matförvaring  

 
Ansvarig: Kostenheten och rektor, genomförare är personalen.  
Tidsplan: Fasas ut på sikt.  
 
4. Rutiner för städning och hygien 
Vissa kemikalier kan släppa från produkter och sedan samlas i damm. God hygien 
och städrutiner är därför viktigt inte bara för att minska smittspridning utan även 
för att minska intaget av skadliga ämnen. Städning är därför en viktig del i arbetet 
med hälsosamma förskolor. Inom området städning och hygien ska följande göras: 
  
Använda miljömärkta städ- och tvättprodukter 
Enbart miljömärkta och parfymfria städprodukter och tvättmedel används. Av miljö- 
och hälsoskäl används inte sköljmedel på förskolorna.  
 
Ansvarig: Rektor samt städpersonal.  
Tidsplan: Löpande.  
 
Tvätta händerna ofta 
Det är viktigt att barnen på förskolorna tvättar händerna ofta för att minimera 
risken att de får i sig potentiellt skadliga ämnena. Efter utgång, toalettbesök och 
innan måltider är det särskilt viktigt.  
 
Ansvarig: Ytterst ansvarig är rektor, genomförare är förskolepersonal.  
Tidsplan: Omgående och kontinuerligt.   
 
Tydliggöra rutiner för städning  
En tydlig ansvarsfördelning mellan vad städpersonal och förskolepersonal ska göra, 
underlättar och säkerställer att inget faller mellan stolarna och allt städas på ett 
tillfredsställande sätt.  
 
Ansvarig: Rektor  
Tidsplan: Omgående.  
  
Tvätta textilier 
Nya textilier kan innehålla rester av kemikalier från tillverkningen, men mycket av 
det försvinner vid tvätt. Därför ska alla nya textilier tvättas innan användning, även 
kuddar och mjukdjur. Det är också viktigt att alla textilier tvättas regelbundet för 
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att minska risken att de ansamlar damm som kan binda potentiellt skadliga ämnen.  
  
Ansvarig: Ytterst ansvarig är rektor, genomförare är förskolepersonal.  
Tidsplan: Regelbundet.  
   
5. Byggnad och utomhusmiljö  
När nya förskolor byggs eller äldre förskolor renoveras eller byggs till är det viktigt 
att hälsosamma och miljövänliga material väljs från början. Många potentiellt 
skadliga ämnen saknar fortfarande gränsvärden och det råder också osäkerhet 
kring hur vi påverkas av den mängd kemikalier vi utsätts för i vardagen. Det är 
dock möjligt att i upphandling ställa högre krav på materialet än lagen kräver. Inom 
byggnad och utomhusmiljö ska följande göras: 
 
Välj rätt material vid nybyggnation 
Vid byggnation av ny förskola ställs krav på material utifrån BASTA, Sunda Hus eller 
andra likvärdiga bedömningar för hälsosamma material.   
 
Ansvarig: Tekniska kontoret.  
Tidsplan: Löpande.  
 
Välj rätt material vid ombyggnad 
Vid ombyggnation och renovering av förskolor ställs krav på material utifrån BASTA, 
Sunda Hus eller andra likvärdiga bedömningar för hälsosamma material.  
 
Ansvarig: Tekniska kontoret. 
Tidsplan: Löpande. 
 
Bygga städvänligt 
Vid ny- och ombyggnation planeras för god städbarhet i lokalerna. Svåråtkomliga 
utrymmen, som t.ex. lister och exponerade vattenledningar, ventilationsrör etc. i 
taket undviks för att göra förskolan lätt att hålla ren. Golvvärme gör att mattor i 
högre grad kan undvikas, vilket underlättar vid städning.   
 
Ansvarig: Tekniska kontoret.  
Tidsplan: Löpande. 
 
Inreda städvänligt 
Vid val av inredning planeras för god städbarhet i lokalerna. Leksaker förvaras i 
lådor då de inte används och onödiga textilier och mattor undviks. Utformning på 
möbler, lampor etc. har stor påvekan på städbarheten. Undvik nerhängande 
taklampor, helt plana ytor och kupade former.    
Ansvarig: Rektor 
Tidsplan: Löpande.   
 
Kvicksilverfri belysning och flexibel belysning 
Lågenergilampor och lysrör som innehåller kvicksilver byts ut mot LED-belysning. 
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Kvicksilver är både hälso- och miljöfarligt och måste tas om hand som miljöfarligt 
avfall. 
 
Belysningen ska vara ändamålsenlig och flexibel beroende på var den sitter. 
 
Ansvarig: Rektor 
Tidsplan: Löpande.  
Tillse god ventilation  
Ett väl fungerande ventilationssystem är viktigt för att byta ut luften regelbundet 
och på så vis se till att potentiellt skadliga partiklar förs bort. Det är också viktigt 
att ventilationen är rätt anpassad till antalet personer som ska vistas i lokalen.   
 
Ansvarig: Tekniska kontoret ansvarar för ventilationskontroll. Förskolechefer 
ansvarar för att antal personer/rum inte överskrids samt meddelar tekniska 
kontoret eventuella justeringsbehov.      
Tidsplan: Ventilationen kontrolleras kontinuerligt.  
 
Skapa stimulerande och hälsosamma förskolegårdar 
Rekreation, fysisk aktivitet och utevistelse är grundförutsättningar för en god hälsa. 
Det är därför viktigt att förskolegårdarna är välplanerade och att hälsosamma 
material väljs. Förskolemiljön ska också kunna erbjuda möjlighet till vila och 
återhämtning i en stressfri miljö. Detta innebär exempelvis lugna områden 
inomhus.  Utgå från BASTA-registret, Sunda Hus eller liknande 
bedömningsunderlag.  
 
Att tänka på: 
 Som fallskydd är sand bättre än gummiasfalt (som bl.a. kan innehålla gamla 

bildäck).    
 Däckgungor bör bytas ut när andra likvärdiga alternativ finns (nya däck innehål-

ler låga halter PAH:er, men fortfarande ftalater och fenoler)  
 Tryckimpregnerat trä undviks där andra alternativ, t.ex. lärk, är möjligt att an-

vända.  
 Solskydd ska alltid finnas på förskolegårdar och vara placerade där barnen vis-

tas mest, t.ex. över sandlådor.  
 Förskolegården ska stimulera till utforskande lek och möjliggöra kreativt lä-

rande. Exempelvis med hjälp av naturmaterial, vattenlek och material som kan 
flyttas. 

 
Ansvarig: Tekniska kontoret. För solskydd ansvarar tekniska kontoret vid ny- och 
ombyggnation och på befintliga gårdar ansvarar förskolechefer.   
Tidsplan: Löpande.  
 
Rökfria gårdar 
Rökning är ett stort folkhälsoproblem och passiv rökning är särskilt skadligt för små 
barn. Alla förskolor och förskolegårdar är helt rökfria under verksamhetstid.  
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Ansvarig: Rektor  
Tidsplan: Löpande.  
 
6. Utbildning och kompetensutveckling 
Utbildning och kompetensutveckling är viktigt för ett långsiktigt arbete med 
hälsosamma förskolor, det gäller både anställda och förtroendevalda. Det sker 
mycket forskning om kemikalier och vilka risker de medför. Gränsvärden för 
kemikalier kan komma att ändras och andra förbjudas helt. Dessutom kommer 
ständigt nya kemikalier ut på marknaden. Inom området utbildning och 
kompetensutveckling görs följande:    
 
Sprida kunskap om handlingsplanen till nya förskolechefer  
Det är viktigt att nya rektorer i Trosa kommun omgående får ta del av 
handlingsplanen. Skolchefen är ytterst ansvarig för att så sker, men det är också 
viktigt att rektorerna känner ett gemensamt ansvar för planen och sprider kunskap 
och engagemang vidare till nya förskolechefer.      
 
Ansvarig: Skolchef.   
Tidsplan: Löpande.  
 
Sprida kunskap om handlingsplanen till berörd personal 
Det är viktigt att handlingsplanen sprids i berörda verksamheter. Respektive chef 
för enhet som är ansvarig för åtgärder i den här handlingsplanen ansvarar för att 
informationen sprids till personalen.  
 
Ansvarig: Ansvarig chef för respektive åtgärdsområde.  
Tidsplan: Löpande.  
 
Öka kunskapen om kemikalier och miljögifter i förskolan 
Under 2014 genomfördes en föreläsning för samtlig förskolepersonal om kemikalier 
och miljögifter i samhället med fokus på förskolemiljön. Beroende på 
personalomsättning och utveckling inom området bör utbildning för 
förskolepersonal upprepas cirka vartannat till vart tredje år.  
 
Ansvarig: Rektor ansvarar för att signalera behov av utbildning. Ekologienheten 
ansvarar för planering och genomförande.   
Tidsplan: Löpande.  
 
Ökad kunskap om ekologisk och hälsosam mat 
Fortsatt kompetensutveckling för måltidspersonal i frågor kring ekologisk och 
hälsosam mat samt om hur tillagning ska ske på bästa sätt.  
 
Ansvarig: Kostchef/rektor.  
Tidsplan: Löpande.   
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Kontinuerlig uppdatering kring gällande avtal  
Det är viktigt att de som gör inköp är uppdaterade kring befintliga avtal och vilka 
produkter som i första hand ska väljas. I Avtalskalendern som ligger på Intranätet 
finns aktuella avtal samlade.   
 
Ansvarig: Enhetschef.  
Tidsplan: Löpande.  
 
Ökad kunskap om miljö- och hälsokrav i upphandlingar 
Det är viktigt att de som genomför upphandlingar är uppdaterade kring aktuell 
lagstiftning och möjligheter att ställa krav på miljövänliga och hälsosamma 
produkter. Alla upprättade avtal ska läggas in i Avtalskalendern.   
 
Ansvarig: Upphandlingsansvarig samt enhetschefer.   
Tidsplan: Löpande.  
 
Allmän miljöutbildning 
Som en del i kommunens miljöledningsarbete genomgår all personal grundläggande 
miljöutbildning. Utbildningen innehåller bland annat information om miljögifter och 
metaller. Beroende på personalomsättning och utveckling inom området bör 
utbildning upprepas cirka vartannat till vart tredje år.  
 
Ansvarig: Kommunekolog.  
Tidsplan: Löpande.   
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Generella råd vid inköp  

Färg- och lim – välj om möjligt vattenbaserad färg utan konserveringsmedel.  
 
Färgpennor och tuschpennor – undvik lösningsmedelsbaserade tuschpennor och 
s.k. luktpennor som innehåller doftämnen.  
 
Modellera – undvik plastbaserade leror och välj istället sådana som är baserade på 
vax eller egengjord trolldeg.  
 
Plastleksaker – generellt är leksaker av hård plast bättre än mjuk plast. Köp sådant 
som är tillverkat inom EU. Var uppmärksam på märkning. Undvik plastprodukter av 
PVC, polypropen (PP) och polystyren.  
 
Träleksaker – generellt är obehandlat och omålade träleksaker det säkraste valet. 
Köp sådant som är tillverkat inom EU.  
 
Engångshandskar – välj om möjligt engångshandskar av nitril. Undvik 
vinylhandskar gjorda av PVC. Användning av engångsmaterial ska av miljöhänsyn 
minimeras.  
 
Tvål och tvättmedel – välj produkter som har miljömärkning och är godkända av 
astma och allergiförbundet. 
 
Tallrikar, bestick och matförvaring – undvik om möjligt plast, välj hellre porslin, 
glas, härdat glas eller metall.  
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Kort om kemikalier  

Kemikalieinspektionens handlingsplan 
Barn är en prioriterad grupp i Kemikalieinspektionens handlingsplan för en Giftfri 
vardag. Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten har fått ett 
regeringsuppdrag om att hjälpa kommuner att upphandla en giftfri förskola. 
Upphandlingskriterier för leksaker och hobbymaterial, köks- och 
serveringsutrustning, möbler samt textil och läder är framtagna. Det kommer också 
att tas fram en inköpsguide riktad mot förskolepersonal samt en webbaserad 
utbildning för förskolepersonal och inköpare.  
 
EU:s kemikalielagstiftning REACH 
Inom REACH finns särskilda kriterier som anger om ett ämne ska klassas som 
farligt, t.ex. om det är cancerogent, mutagent eller reproduktionsstörande. Kemiska 
ämnen bedöms ett och ett och bedömningsprocessen för att begränsa farliga 
ämnen går långsamt. Ett problem med att ämnena bedöms ett och ett är att det 
ofta finns flera liknande ämnen. Om ett blir förbjudet är det fortfarande fritt fram 
att använda andra liknande ämnen. 
 
Försiktighetsprincipen 
Eftersom lagstiftningen är komplicerad och tar tid att förändra och det finns så 
många olika ämnen där tillräcklig kunskap fortfarande saknas bör alltid 
försiktighetsprincipen tillämpas. Det innebär att de bästa produkterna och det bästa 
alternativet ur miljö- och hälsosynpunkt alltid ska välja. 
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Märkning av plast 

 
Polyeteneterftalat 
Är vanlig i i olika flaskor för drycker, flytande livsmedel och mikro- och 
ugnsförpackningar samt i textilier som t.ex. polyester och fleece. 
Nivåerna av ämnen som kan läcka från materialet är mycket låga och 
PET-plast anses därför ha en låg miljö- och hälsorisk. 
 
Polyetylen med hög densitet 
En hård plast som är vanlig i plastflaskor som t.ex. schampo, 
smörpaket, diskmedel mm. Plasten har inga kända miljörisker men bör 
inte hettas upp. 
 
Polyvinylklorid 
PVC används bl.a. som plastfilm till kött, frukt, grönsaker vid 
butiksinpackning samt till flaskor och behållare för fönsterputs, schampo 
mm. Ibland även i vattenflaskor och andra drycker. PVC är från början 
ett hårt material, men blir mjuk när mjukgörare, vanligen ftalater, 
tillsätts. PVC innehåller även klor som kan frisätta farliga gifter vid 
upphettning och importerade PVC-plaster kan också innehålla bly och 
kadmium. PVC-plast ska så långt det går undvikas. 
 
Polyetylen med låg densitet 
Samma som PE-HD 02 men i en mjuk variant. Finns främst i 
klämflaskor för livsmedel, bröd, fryst mat, shoppingväskor, plastpåsar, 
kläder, möbler och mattor. Har inga kända miljörisker men upphettning 
ska undvikas. 
 
Polypropen 
Polypropen tål höga temperaturer och finns därför i förpackningar som 
kan värmas i mikrovågsugn. Plasten finns i allt från sugrör till 
ketchupflaskor. Ämnet har låga miljö- och hälsorisker. 

 
Polystyren 
Polystyren finns främst i engångsserviser, yoghurtförpackningar och 
engångsburkar för sallader och liknande. Det förekommer också i 
leksaker, datorer och köksmaskiner. Polystyren tillverkas av etylbensen 
och det finns vissa uppgifter som tyder på att det kan läcka till 
livsmedel. Polystyren ska därför undvikas så långt det är möjligt. 
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Övriga plaster 
En samlingskategori för diverse övriga plaster. Här finns både ofarlig 
bioplast och plast som innehåller farliga ämnen, som t.ex. polykarbonat, 
en hård genomskinlig plast som ofta hittas i flaskor och karaffer. 
Polykarbonat innehåller det hormonstörande ämnet Bisfenol A. Om det   
inte går att fastställa att det är en ofarlig plast ska plaster märkta med 
nr 7 undvikas så långt det går. 
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Bilaga 1, Checklista hälsosam förskola 

Vi har rensat bort: 

Gammal elektronik såsom tangentbord, mobiltelefoner mm  

Plastleksaker som känns klibbiga eller hala och som innehåller PVC, 
polypropen PP och polystyren 

 

Plastlastleksaker som luktar  

Plastleksaker som är tillverkade utanför Europa  

Plasthandskar som innehåller ftalater  

Lekleror som innehåller PVC eller andra plastmaterial  

Färgpennor och tuschpennor som är lösningsmedelbaserade och s.k. 
luktpennor som innehåller doftämnen 

 

Färg och lim – med konserveringsmedel, ej vattenbaserad  

Utklädningskläder med detaljer i metall  

Väskor, skärp, smycken med bly, nickel, ftalater och kadmium  

Gamla plastöverdrag   

Gamla mjuka plastleksaker  

Filtar av fleece  

Plasttallrikar, plastmuggar och plastbestick som innehåller bisfenol-A 
(BPA) eller ftalater 

 

Plasttillbringare och plastskålar för matförvaring som innehåller 
bisfenol-A (BPA) eller ftalater 

 

Gamla skumgummikuddar från 80–90-talet  

Nyare plastöverdrag som innehåller PVC och ftalater  

Soffor från 70-80-talet  

Gamla sovmadrasser  

Onödiga textilier och mattor  
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Vi följer nedanstående rutiner/rekommendationer: 

Använder enbart miljömärkta, oparfymerade och allergitestade 
kemikalier så som tvättmedel 

 

Spolar alltid vattnet tills det blir riktigt kallt  

Tvättar händerna ofta på barnen och oss själva  

Tvättar textilier ofta och regelbundet  
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Yttrande över motion Ungas Eko 

 
Förslag till beslut 
Humanistiska nämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige avstyrker motionen. 
 
Ärendet 
Gitte Jutvik Guterstam (V) har 2021-06-09 § 47 anmält rubricerad motion till 
kommunfullmäktige i Trosa kommun. Motionen har remitterats till humanistiska 
nämnden för yttrande.  I motionen föreslås att: 

• Två halvtidstjänster inrättas för stöd och kompetensutveckling inom lärande 
för hållbar utveckling;  

• Projektet arbetar under en treårsperiod för att sedan utvärderas och ev. 
permanentas; 

• budget för löner, transporter och material upprättas och medel avsätts i 
kommunens budget. 
 

Yttrande 
I motionen Ungas eko föreslås att två halvtidstjänster inrättas för stöd och 
kompetensutveckling inom lärande för hållbar utveckling i ett projekt som arbetar 
under en treårsperiod för att sedan utvärderas och ev. permanentas. Motionen 
menar att budget för löner, transporter och material upprättas och medel avsätts i 
kommunens budget. Syftet med detta initiativ är att fler elever ska erbjudas en 
lokalt förankrad, verklighetsnära undervisning i och utanför klassrummen och 
samtidigt bidra till kommunens arbete inom miljö och klimat. Motionen lyfter som 
stöd att Skolinspektionen uttrycker i nationella granskningar att ”Det finns 
indikationer på bristande styrning och stöd i det didaktiska och ämnesövergripande 
arbetet. Det finns också indikationer, inte minst från Skolinspektionens egna 
granskningar, på att elevernas intressen och engagemang inte alltid möts och 
stimuleras i tillräcklig utsträckning i undervisningen”.   
 
Skolkontorets bedömning är att denna eventuella kommunala satsning behöver 
bedömas i sin rimlighet utifrån de nationella styrdokumenten och måluppfyllelsen  
kopplat dessa vid Trosa kommuns skolor samt hur intresse och engagemang är 
bland elever i dessa frågor. Vi bedömer att grundskolorna i Trosa kommun levererar 
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en god kvalitet i de utbildningsdelar motionen påtalar med god kompetens över tid 
vilket ges stöd i elevers betyg. Vi kan även se i enkäten Liv och Hälsa ung att 
elever i Trosa kommun visar ett starkt intresse och engagemang i de frågor 
motionen adresserar. 
 
Skolans uppdrag är tydligt reglerat i skollag och läroplaner. Om ytterligare 
kommunala ambitionsnivåer läggs som kommunala beställningar behöver det 
särskilt finansieras och säkras över tid. Sammantaget ser inte skolkontoret denna 
satsning som prioriterad då skolornas måluppfyllelse och engagemang i frågan är 
hög och följer de nationella styrdokumenten. 
 
 
 
Mats Larsson  
Skolchef 
 
Bilaga 
Motion ungas eko 2021-06-09 § 47 
 
Beslut till 
Kommunstyrelsen  
 



 
Ungas Eko  
I denna motion vill Vänsterpartiet stödja skolornas undervisning inom lärande 
för hållbar utveckling och samtidigt bidra till kommunens måluppfyllelse vad 
det gäller klimat och miljö.  

Minskad klimatpåverkan är ett övergripande mål i Trosa kommun.  Energi och klimatplanen 
framhåller vikten av samverkan mellan kommunen och skolorna som en del i målarbetet (A15 
Skolprojekt inom energi- och klimatområdet genomförs). Denna motion ger ett konkret bidrag till 
måluppfyllelse och överenskomna planer. 

Lärande för hållbar utveckling lyfts i grundskolans läroplan såväl som i kursplaner i tio ämnen. Här 
förespråkas pedagogik där samverkan mellan ämnen, elevers delaktighet och samverkan med 
lokalsamhället för att ge elever kunskap men även handlingskompetens att agera för hållbar 
utveckling. Under lång tid har Sverige varit föregångare inom lärande för hållbar utveckling 
internationellt. Förutom läroplaner finns material för kompensutveckling på Skolverket. En rad 
organisationer och myndigheter erbjuder konkreta upplägg och projekt. Det har dock visat sig att 
lärare är osäkra, inte hinner planera och organisera undervisning där eleverna är aktiva i samhället 
och ute i naturen. Skolinspektionens pågående inspektionen grundar sig på att ”Det finns 
indikationer på bristande styrning och stöd i det didaktiska och ämnesövergripande arbetet. Det finns 
också indikationer, inte minst från Skolinspektionens egna granskningar, på att elevernas intressen 
och engagemang inte alltid möts och stimuleras i tillräcklig utsträckning i undervisningen”.   

Syftet med detta initiativ är att fler elever ska erbjudas en lokalt förankrad, verklighetsnära 
undervisning i och utanför klassrummen och samtidigt bidra till att kommunens arbete inom miljö 
och klimat.  

 

Jag föreslår därför att  

• Två halvtidstjänster inrättas för stöd och kompetensutveckling inom lärande för hållbar 
utveckling;  

 
• projektet arbetar under en treårsperiod för att sedan utvärderas och ev. permanentas; 
 
• budget för löner, transporter och material upprättas och medel avsätts i kommunens 

budget. 
 
 
 
Gitte Jutvik Guterstam 
Vänsterpartiet 
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Anmälan av delegationsbeslut 
 
 

 

Löpnr./ 
Diarienr. 

Punkt i 
delegerings- 
ordningen 

Ärende och beslut Datum för 
beslut 

Delegat 

HN 
2021/74 

1.20 Anmäla personuppiftsincident  2021-11-26 Mats 
Larsson, 
skolchef 

HN 
2021/78 

1.1  Brådskande ordförandebeslut  
Skärlagskolan är partiellt stängd för 
årskurs 5 från och med den 9 
december – 14 december 2021 

2021-12-13 Michael 
Swedberg, 
ordförande 
humanistiska 
nämnden 

HN 
2021/79 

1.1  Brådskande ordförandebeslut  
Skärlagskolan är partiellt stängd för 
årskurs 4 från och med den 13 
december – 15 december 2021 

2021-12-13 Michael 
Swedberg, 
ordförande 
humanistiska 
nämnden 

HN 
2021/80 

1.1 Brådskande ordförandebeslut – 
Hedebyskolans rektor ges möjlighet att 
bedriva fjärr- eller distansundervisning 
2021-12-16 – 2021-12-17 

2021-12-16 Michael 
Swedberg, 
ordförande 
humanistiska 
nämnden 

HN 
2021/81 

1.1 Brådskande ordförandebeslut – 
Fornbyskolan är delvis stängd 20-
21/12-2021 

2021-12-17 Michael 
Swedberg, 
ordförande 
humanistiska 
nämnden 

HN 
2021/82 

1.1 Brådskande ordförandebeslut – 
Skärlagskolan är partiellt stängd för 
årskurs 3 

2021-12-20 Michael 
Swedberg, 
ordförande 
humanistiska 
nämnden 

HN 
2021/62 

1.1 Brådskande ordförandebeslut- 
Svar på remiss Socialstyrelsens 
författningsförslag i rapporten Öppna 
insatser utan samtycke Dnr 
S2019/04727 

2021-12-17 Michael 
Swedberg, 
ordförande 
humanistiska 
nämnden 

HN 
2022/7 

1.1 Brådskande ordförandebeslut – 
Fornbyskolan är delvis stängd 11/1-
14/1 2022 

2022-01-10 Michael 
Swedberg, 
ordförande 
humanistiska 
nämnden 

HN 
2022/7 

1.1 Brådskande ordförandebeslut – 
Fornbyskolan är delvis stängd 17/1-
21/1 2022 

2022-01-17 Michael 
Swedberg, 
ordförande 
humanistiska 
nämnden 
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HN 
2022/7 

1.1 Brådskande ordförandebeslut – 
Fornbyskolan är delvis stängd 17/1-
21/1 2022 

2022-01-17 Michael 
Swedberg, 
ordförande 
humanistiska 
nämnden 

HN 
2022/7 

1.1 Brådskande ordförandebeslut – 
Fornbyskolan är delvis stängd 18/1-
21/1 2022 

2022-01-17 Michael 
Swedberg, 
ordförande 
humanistiska 
nämnden 

HN 
2022/8 

1.1 Brådskande ordförandebeslut –
Vitalisskolan är delvis stängd 17/1-19/1 
2022 

2022-01-17 Michael 
Swedberg, 
ordförande 
humanistiska 
nämnden 

HN 
2022/8 

1.1 Brådskande ordförandebeslut –
Vitalisskolan är delvis stängd 18/1-21/1 
2022 

2022-01-18 Michael 
Swedberg, 
ordförande 
humanistiska 
nämnden 

 



Trosa Delegationsbeslut Sida 1(34)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-01-17 14:50 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

2021-11-18 Ekonomiskt bistånd Ekman, Pia Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  2 330,00   
 Vuxenenheten 

2021-11-18 Ekonomiskt bistånd  Wrande Svensson, Sofie Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  7 350,00   
 flykting Vuxenenheten 

2021-11-18 Ekonomiskt bistånd  Wrande Svensson, Sofie Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  9 004,00   
 flykting Vuxenenheten 

2021-11-18 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd IFO Barn- och familjeenheten    

2021-11-18 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd IFO Barn- och familjeenheten    

2021-11-18 IFO Barn/Vuxen Svensson, Charlotte Utredn 11:1 Ansökan 0-17 år IFO Barn- och familjeenheten    

2021-11-19 Ekonomiskt bistånd Brandt, Stellamaris Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  1 707,00   
 Vuxenenheten 

2021-11-19 Ekonomiskt bistånd Brandt, Stellamaris Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  3 584,00   
 Vuxenenheten 

2021-11-19 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2021-11-19 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  750,00   
 Vuxenenheten 

2021-11-19 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  8 280,00   
 Vuxenenheten 

Källa: Treserva Sida 1(34)  



Trosa Delegationsbeslut Sida 2(34)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-01-17 14:50 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

2021-11-19 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2021-11-19 Ekonomiskt bistånd Ekman, Pia Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2021-11-19 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  400,00   
 Vuxenenheten 

2021-11-19 Ekonomiskt bistånd Ekman, Pia Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  3 106,00   
 Vuxenenheten 

2021-11-19 Ekonomiskt bistånd  Brandt, Stellamaris Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  5 682,00   
 flykting Vuxenenheten 

2021-11-19 Ekonomiskt bistånd  Brandt, Stellamaris Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och     
 flykting Vuxenenheten 

2021-11-19 IFO Vuxen Matchenka, Irina Öppenvård IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2021-11-22 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2021-11-22 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  7 063,00   
 Vuxenenheten 

2021-11-22 Ekonomiskt bistånd Ekman, Pia Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  6 875,00   
 Vuxenenheten 

Källa: Treserva Sida 2(34)  



Trosa Delegationsbeslut Sida 3(34)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-01-17 14:50 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

2021-11-22 Ekonomiskt bistånd Brandt, Stellamaris Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2021-11-22 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  649,00   
 Vuxenenheten 

2021-11-22 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  1 561,00   
 Vuxenenheten 

2021-11-22 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  152,00   
 Vuxenenheten 

2021-11-22 Ekonomiskt bistånd Ekman, Pia Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  50 995,00   
 Vuxenenheten 

2021-11-22 Ekonomiskt bistånd  Wrande Svensson, Sofie Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  18 800,00   
 flykting Vuxenenheten 

2021-11-22 Ekonomiskt bistånd  Brandt, Stellamaris Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  5 682,00   
 flykting Vuxenenheten 

2021-11-22 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd IFO Barn- och familjeenheten    

2021-11-23 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  167,00   
 Vuxenenheten 

2021-11-23 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  10 107,00   
 Vuxenenheten 

Källa: Treserva Sida 3(34)  



Trosa Delegationsbeslut Sida 4(34)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-01-17 14:50 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

2021-11-23 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  615,00   
 Vuxenenheten 

2021-11-23 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2021-11-23 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  8 434,00   
 Vuxenenheten 

2021-11-23 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  400,00   
 Vuxenenheten 

2021-11-23 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  3 772,00   
 Vuxenenheten 

2021-11-23 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2021-11-23 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  184,00   
 Vuxenenheten 

2021-11-23 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  3 930,00   
 Vuxenenheten 

2021-11-23 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd IFO Barn- och familjeenheten    

2021-11-23 IFO Vuxen Matchenka, Irina Öppenvård IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

Källa: Treserva Sida 4(34)  



Trosa Delegationsbeslut Sida 5(34)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-01-17 14:50 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

2021-11-23 IFO Vuxen Matchenka, Irina Avsluta utredn Ansökan 18- IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2021-11-24 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  58,00   
 Vuxenenheten 

2021-11-24 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  6 986,00   
 Vuxenenheten 

2021-11-24 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  8 813,00   
 Vuxenenheten 

2021-11-24 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2021-11-24 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  7 951,00   
 Vuxenenheten 

2021-11-24 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2021-11-24 Ekonomiskt bistånd  Gillenberg, Linda Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  693,00   
 flykting Vuxenenheten 

2021-11-24 Ekonomiskt bistånd  Gillenberg, Linda Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  12 810,00   
 flykting Vuxenenheten 

2021-11-24 Ekonomiskt bistånd  Gillenberg, Linda Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  8 672,00   
 flykting Vuxenenheten 

Källa: Treserva Sida 5(34)  



Trosa Delegationsbeslut Sida 6(34)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-01-17 14:50 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

2021-11-24 Ekonomiskt bistånd  Gillenberg, Linda Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  8 784,00   
 flykting Vuxenenheten 

2021-11-24 IFO Barn/Vuxen HN/IFU/Ordförande HVB 11 § LVU IFO Barn- och familjeenheten    

2021-11-24 IFO Vuxen Matchenka, Irina Avsluta utredn Ansökan 18- IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2021-11-24 ViNR Matchenka, Irina Utredn 11:1 Ansökan 18- år IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2021-11-25 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  8 011,00   
 Vuxenenheten 

2021-11-25 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  8 053,00   
 Vuxenenheten 

2021-11-25 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  600,00   
 Vuxenenheten 

2021-11-25 IFO Barn/Vuxen HN/IFU/Ordförande HVB 11 § LVU IFO Barn- och familjeenheten    

2021-11-25 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 med insats IFO Barn- och familjeenheten    

2021-11-25 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd IFO Barn- och familjeenheten    

2021-11-25 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 med insats IFO Barn- och familjeenheten    

2021-11-25 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd IFO Barn- och familjeenheten    

Källa: Treserva Sida 6(34)  



Trosa Delegationsbeslut Sida 7(34)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-01-17 14:50 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

2021-11-25 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn Avslag IFO Barn- och familjeenheten    

2021-11-25 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 med insats IFO Barn- och familjeenheten    

2021-11-25 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd IFO Barn- och familjeenheten    

2021-11-26 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  3 278,00   
 Vuxenenheten 

2021-11-26 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  200,00   
 Vuxenenheten 

2021-11-26 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  3 607,00   
 Vuxenenheten 

2021-11-26 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  1 088,00   
 Vuxenenheten 

2021-11-26 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  19 901,00   
 Vuxenenheten 

2021-11-26 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  930,00   
 Vuxenenheten 

2021-11-26 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2021-11-26 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  196,00   
 Vuxenenheten 

Källa: Treserva Sida 7(34)  



Trosa Delegationsbeslut Sida 8(34)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-01-17 14:50 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

2021-11-26 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  150,00   
 Vuxenenheten 

2021-11-26 Ekonomiskt bistånd Brandt, Stellamaris Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2021-11-26 Ekonomiskt bistånd Brandt, Stellamaris Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  550,00   
 Vuxenenheten 

2021-11-26 Ekonomiskt bistånd Brandt, Stellamaris Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2021-11-26 Ekonomiskt bistånd Brandt, Stellamaris Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  1 688,00   
 Vuxenenheten 

2021-11-26 Ekonomiskt bistånd Brandt, Stellamaris Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2021-11-26 Ekonomiskt bistånd Brandt, Stellamaris Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2021-11-26 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  8 453,00   
 Vuxenenheten 

2021-11-26 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  223,00   
 Vuxenenheten 

2021-11-26 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd IFO Barn- och familjeenheten    

Källa: Treserva Sida 8(34)  



Trosa Delegationsbeslut Sida 9(34)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-01-17 14:50 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

2021-11-26 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd IFO Barn- och familjeenheten    

2021-11-26 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd IFO Barn- och familjeenheten    

2021-11-26 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd IFO Barn- och familjeenheten    

2021-11-26 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd IFO Barn- och familjeenheten    

2021-11-26 IFO Vuxen Matchenka, Irina Öppenvård IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2021-11-26 IFO Vuxen Matchenka, Irina Öppenvård IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2021-11-29 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  7 592,00   
 Vuxenenheten 

2021-11-29 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  536,00   
 Vuxenenheten 

2021-11-29 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  3 365,00   
 Vuxenenheten 

2021-11-29 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2021-11-29 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  4 096,00   
 Vuxenenheten 

Källa: Treserva Sida 9(34)  



Trosa Delegationsbeslut Sida 10(34)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-01-17 14:50 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

2021-11-29 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2021-11-29 Ekonomiskt bistånd Brandt, Stellamaris Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  4 780,00   
 Vuxenenheten 

2021-11-29 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2021-11-29 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  9 160,00   
 Vuxenenheten 

2021-11-29 Ekonomiskt bistånd  Wrande Svensson, Sofie Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och     
 flykting Vuxenenheten 

2021-11-29 Ekonomiskt bistånd  Wrande Svensson, Sofie Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  8 400,00   
 flykting Vuxenenheten 

2021-11-29 Ekonomiskt bistånd  Wrande Svensson, Sofie Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  5 880,00   
 flykting Vuxenenheten 

2021-11-29 Familjerätt Davoust, Ann Upplysning 6 kap 20 § andra  IFO Barn- och familjeenheten    
 stycket  FB 

2021-11-29 Familjerätt Davoust, Ann Upplysning 6 kap 20 § andra  IFO Barn- och familjeenheten    
 stycket  FB 

2021-11-29 Familjerätt Davoust, Ann Upplysning 6 kap 20 § andra  IFO Barn- och familjeenheten    
 stycket  FB 

Källa: Treserva Sida 10(34)  



Trosa Delegationsbeslut Sida 11(34)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-01-17 14:50 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

2021-11-29 Familjerätt Davoust, Ann Upplysning 6 kap 20 § andra  IFO Barn- och familjeenheten    
 stycket  FB 

2021-11-29 Familjerätt Davoust, Ann Upplysning 6 kap 20 § andra  IFO Barn- och familjeenheten    
 stycket  FB 

2021-11-29 IFO Vuxen Brandt, Stellamaris Utredn 11:1 Yttr/Upplysn IFO IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2021-11-30 Ekonomiskt bistånd Brandt, Stellamaris Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2021-11-30 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Överklagan rätt tid IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2021-11-30 IFO Barn/Vuxen Karlsson, Malin Öppenvård IFO Barn- och familjeenheten    

2021-11-30 IFO Barn/Vuxen HN/IFU/Ordförande Prövn 13 § LVU fortsatt Vård IFO Barn- och familjeenheten    

2021-11-30 IFO Barn/Vuxen HN/IFU/Ordförande Prövn 13 § LVU fortsatt Vård IFO Barn- och familjeenheten    

2021-11-30 IFO Barn/Vuxen HN/IFU/Ordförande Överväg forts vård SoL 6:8 0-17  IFO Barn- och familjeenheten    
 år 

2021-12-01 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  6 719,00   
 Vuxenenheten 

2021-12-01 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

Källa: Treserva Sida 11(34)  



Trosa Delegationsbeslut Sida 12(34)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-01-17 14:50 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

2021-12-01 Ekonomiskt bistånd Ekman, Pia Överklagan rätt tid IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2021-12-01 IFO Barn/Vuxen Karlsson, Malin Öppenvård IFO Barn- och familjeenheten    

2021-12-01 ViNR Matchenka, Irina Avsluta utredn Ansökan 18- IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2021-12-02 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Ek bist utöver skälig levn nivå  IFO Ekonomi- och  2 000,00   
 4:2 Vuxenenheten 

2021-12-02 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Ek bist utöver skälig levn nivå  IFO Ekonomi- och  500,00   
 4:2 Vuxenenheten 

2021-12-02 Ekonomiskt bistånd Ekman, Pia Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2021-12-02 Ekonomiskt bistånd Ekman, Pia Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  3 461,00   
 Vuxenenheten 

2021-12-02 Ekonomiskt bistånd  Gillenberg, Linda Ek bist utöver skälig levn nivå  IFO Ekonomi- och  1 000,00   
 flykting 4:2 Vuxenenheten 

2021-12-02 Ekonomiskt bistånd  Brandt, Stellamaris Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och     
 flykting Vuxenenheten 

2021-12-02 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Öppenvård IFO Barn- och familjeenheten    

2021-12-02 IFO Barn/Vuxen Karlsson, Malin Avsluta utredn 0-17 med insats IFO Barn- och familjeenheten    

Källa: Treserva Sida 12(34)  



Trosa Delegationsbeslut Sida 13(34)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-01-17 14:50 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

2021-12-02 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 med insats IFO Barn- och familjeenheten    

2021-12-02 IFO Barn/Vuxen Svensson, Charlotte Avsluta Yttr 5:2 körkortsförordn IFO Barn- och familjeenheten    

2021-12-02 IFO Barn/Vuxen Nyman, Frida Öppenvård IFO Barn- och familjeenheten    

2021-12-02 IFO Vuxen Ekman, Pia Utredn 11:1 Yttr/Upplysn IFO IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2021-12-02 IFO Vuxen Gillenberg, Linda Öppenvård IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2021-12-02 IFO Vuxen Gillenberg, Linda Öppenvård IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2021-12-02 IFO Vuxen Gillenberg, Linda Utredn 11:1 Ansökan 18- år IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2021-12-03 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2021-12-03 IFO Barn/Vuxen Zukancic, Sabina Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten    
 0-17 år 

2021-12-03 IFO Barn/Vuxen HN/IFU/Ordförande Famhem 11 § LVU IFO Barn- och familjeenheten    

2021-12-03 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten    
 0-17 år 

Källa: Treserva Sida 13(34)  



Trosa Delegationsbeslut Sida 14(34)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-01-17 14:50 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

2021-12-03 IFO Barn/Vuxen HN/IFU/Ordförande Omed omh 6 § LVU miljö IFO Barn- och familjeenheten    

2021-12-03 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd IFO Barn- och familjeenheten    

2021-12-03 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten    
 0-17 år 

2021-12-03 IFO Barn/Vuxen HN/IFU/Ordförande Famhem 11 § LVU IFO Barn- och familjeenheten    

2021-12-03 IFO Barn/Vuxen HN/IFU/Ordförande Omed omh 6 § LVU miljö IFO Barn- och familjeenheten    

2021-12-03 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd IFO Barn- och familjeenheten    

2021-12-03 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten    
 0-17 år 

2021-12-03 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten    
 0-17 år 

2021-12-03 IFO Barn/Vuxen HN/IFU/Ordförande Omed omh 6 § LVU miljö IFO Barn- och familjeenheten    

2021-12-03 IFO Barn/Vuxen HN/IFU/Ordförande Famhem 11 § LVU IFO Barn- och familjeenheten    

2021-12-06 Ekonomiskt bistånd HN/IFU/Ordförande Ek bist utöver skälig levn nivå  IFO Ekonomi- och  2 500,00   
 4:2 Vuxenenheten 

2021-12-06 Ekonomiskt bistånd Brandt, Stellamaris Ek bist utöver skälig levn nivå  IFO Ekonomi- och  2 000,00   
 4:2 Vuxenenheten 

Källa: Treserva Sida 14(34)  



Trosa Delegationsbeslut Sida 15(34)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-01-17 14:50 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

2021-12-06 Ekonomiskt bistånd Brandt, Stellamaris Ek bist utöver skälig levn nivå  IFO Ekonomi- och  500,00   
 4:2 Vuxenenheten 

2021-12-06 Ekonomiskt bistånd Ekman, Pia Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  278,00   
 Vuxenenheten 

2021-12-06 Ekonomiskt bistånd Ekman, Pia Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  2 689,00   
 Vuxenenheten 

2021-12-06 Ekonomiskt bistånd Ekman, Pia Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  49 350,00   
 Vuxenenheten 

2021-12-06 Ekonomiskt bistånd  Brandt, Stellamaris Ek bist utöver skälig levn nivå  IFO Ekonomi- och  2 000,00   
 flykting 4:2 Vuxenenheten 

2021-12-06 Ekonomiskt bistånd  Brandt, Stellamaris Ek bist utöver skälig levn nivå  IFO Ekonomi- och  500,00   
 flykting 4:2 Vuxenenheten 

2021-12-06 Ekonomiskt bistånd  Ekman, Pia Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  3 532,00   
 flykting Vuxenenheten 

2021-12-06 Fader-/ Föräldraskap Davoust, Ann Bekräft MF protokoll IFO Barn- och familjeenheten    

2021-12-06 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten    
 0-17 år 

2021-12-06 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Yttr/Upplysn IFO IFO Barn- och familjeenheten    

2021-12-06 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten    

Källa: Treserva Sida 15(34)  



Trosa Delegationsbeslut Sida 16(34)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-01-17 14:50 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

 0-17 år 

2021-12-06 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten    
 0-17 år 

2021-12-06 IFO Vuxen Matchenka, Irina Utredn 11:1 Ansökan 18- år IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2021-12-06 ViNR Matchenka, Irina Utredn 11:1 Ansökan 18- år IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2021-12-07 Ekonomiskt bistånd Ekman, Pia Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2021-12-07 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  600,00   
 Vuxenenheten 

2021-12-07 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  8 410,00   
 Vuxenenheten 

2021-12-07 Ekonomiskt bistånd Ekman, Pia Ek bist utöver skälig levn nivå  IFO Ekonomi- och  1 000,00   
 4:2 Vuxenenheten 

2021-12-07 Ekonomiskt bistånd Ekman, Pia Överklagan rätt tid IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2021-12-07 Ekonomiskt bistånd  Brandt, Stellamaris Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och     
 flykting Vuxenenheten 

Källa: Treserva Sida 16(34)  



Trosa Delegationsbeslut Sida 17(34)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-01-17 14:50 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

2021-12-07 Ekonomiskt bistånd  Brandt, Stellamaris Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  521,00   
 flykting Vuxenenheten 

2021-12-07 Ekonomiskt bistånd  Ekman, Pia Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och     
 flykting Vuxenenheten 

2021-12-07 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten    
 0-17 år 

2021-12-07 IFO Barn/Vuxen Nyman, Frida Öppenvård IFO Barn- och familjeenheten    

2021-12-07 IFO Barn/Vuxen Mehonjic, Samra Öppenvård IFO Barn- och familjeenheten    

2021-12-07 IFO Barn/Vuxen Mehonjic, Samra Öppenvård IFO Barn- och familjeenheten    

2021-12-07 ViNR Matchenka, Irina Öppenvård IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2021-12-08 IFO Barn/Vuxen Svensson, Charlotte Utredn 11:1 Yttr/Upplysn IFO IFO Barn- och familjeenheten    

2021-12-08 IFO Barn/Vuxen Nyman, Frida Öppenvård IFO Barn- och familjeenheten    

2021-12-08 IFO Vuxen Lampinen, Lisbeth Socialt kontrakt IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2021-12-09 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2021-12-09 Familjerätt Davoust, Ann Upplysning avlämnas 6:20 §  IFO Barn- och familjeenheten    
 andra stycket  FB 

Källa: Treserva Sida 17(34)  



Trosa Delegationsbeslut Sida 18(34)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-01-17 14:50 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

2021-12-09 Familjerätt Davoust, Ann Upplysning avlämnas 6:20 §  IFO Barn- och familjeenheten    
 andra stycket  FB 

2021-12-09 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd IFO Barn- och familjeenheten    

2021-12-09 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten    
 0-17 år 

2021-12-10 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  7 462,00   
 Vuxenenheten 

2021-12-10 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  216,00   
 Vuxenenheten 

2021-12-10 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd IFO Barn- och familjeenheten    

2021-12-10 IFO Barn/Vuxen Ekman, Pia Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd IFO Barn- och familjeenheten    

2021-12-13 Ekonomiskt bistånd Brandt, Stellamaris Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2021-12-13 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten    
 0-17 år 

2021-12-14 Familjerätt Davoust, Ann Upplysning avlämnas 6:20 §  IFO Barn- och familjeenheten    
 andra stycket  FB 

2021-12-14 Familjerätt Davoust, Ann Upplysning avlämnas 6:20 §  IFO Barn- och familjeenheten    
 andra stycket  FB 

Källa: Treserva Sida 18(34)  



Trosa Delegationsbeslut Sida 19(34)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-01-17 14:50 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

2021-12-14 IFO Barn/Vuxen HN/IFU/Ordförande Överväg forts vård SoL 6:8 0-17  IFO Barn- och familjeenheten    
 år 

2021-12-14 IFO Barn/Vuxen HN/IFU/Ordförande Prövn 13 § LVU fortsatt Vård IFO Barn- och familjeenheten    

2021-12-14 IFO Barn/Vuxen HN/IFU/Ordförande Prövn 13 § LVU fortsatt Vård IFO Barn- och familjeenheten    

2021-12-14 IFO Barn/Vuxen HN/IFU/Ordförande Prövn 13 § LVU fortsatt Vård IFO Barn- och familjeenheten    

2021-12-14 IFO Barn/Vuxen HN/IFU/Ordförande Prövn 13 § LVU fortsatt Vård IFO Barn- och familjeenheten    

2021-12-14 IFO Barn/Vuxen Mustafic, Zozan Avsluta utredn 0-17 med insats IFO Barn- och familjeenheten    

2021-12-14 IFO Barn/Vuxen Mustafic, Zozan Avsluta utredn 0-17 med insats IFO Barn- och familjeenheten    

2021-12-15 Ekonomiskt bistånd  Wrande Svensson, Sofie Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  800,00   
 flykting Vuxenenheten 

2021-12-15 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten    
 0-17 år 

2021-12-15 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten    
 0-17 år 

2021-12-15 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten    
 0-17 år 

2021-12-15 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten    
 0-17 år 

2021-12-15 IFO Vuxen Matchenka, Irina Utredn 11:1 Ansökan 18- år IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2021-12-15 ViNR Matchenka, Irina Utredn 11:1 Ansökan 18- år IFO Ekonomi- och     

Källa: Treserva Sida 19(34)  



Trosa Delegationsbeslut Sida 20(34)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-01-17 14:50 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

 Vuxenenheten 

2021-12-16 Ekonomiskt bistånd Brandt, Stellamaris Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  1 652,00   
 Vuxenenheten 

2021-12-16 Ekonomiskt bistånd Brandt, Stellamaris Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  3 710,00   
 Vuxenenheten 

2021-12-16 Ekonomiskt bistånd Brandt, Stellamaris Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2021-12-16 IFO Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 7 § LVM inleds IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2021-12-17 Ekonomiskt bistånd  Wrande Svensson, Sofie Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  19 120,00   
 flykting Vuxenenheten 

2021-12-17 Ekonomiskt bistånd  Wrande Svensson, Sofie Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  104,00   
 flykting Vuxenenheten 

2021-12-17 Ekonomiskt bistånd  Wrande Svensson, Sofie Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  6 824,00   
 flykting Vuxenenheten 

2021-12-17 Ekonomiskt bistånd  Wrande Svensson, Sofie Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  7 470,00   
 flykting Vuxenenheten 

2021-12-17 Ekonomiskt bistånd  Brandt, Stellamaris Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  5 772,00   
 flykting Vuxenenheten 

Källa: Treserva Sida 20(34)  



Trosa Delegationsbeslut Sida 21(34)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-01-17 14:50 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

2021-12-17 Ekonomiskt bistånd  Brandt, Stellamaris Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och     
 flykting Vuxenenheten 

2021-12-17 Ekonomiskt bistånd  Brandt, Stellamaris Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  5 772,00   
 flykting Vuxenenheten 

2021-12-17 IFO Barn/Vuxen Karlsson, Malin Avsluta Yttr 11 § LUL IFO Barn- och familjeenheten    

2021-12-17 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd IFO Barn- och familjeenheten    

2021-12-20 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  2 534,00   
 Vuxenenheten 

2021-12-20 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2021-12-20 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  8 350,00   
 Vuxenenheten 

2021-12-20 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  1 439,00   
 Vuxenenheten 

2021-12-20 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2021-12-20 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  3 828,00   
 Vuxenenheten 

2021-12-20 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och     

Källa: Treserva Sida 21(34)  



Trosa Delegationsbeslut Sida 22(34)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-01-17 14:50 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

 Vuxenenheten 

2021-12-20 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  2 028,00   
 Vuxenenheten 

2021-12-20 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  8 708,00   
 Vuxenenheten 

2021-12-20 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  200,00   
 Vuxenenheten 

2021-12-20 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  8 831,00   
 Vuxenenheten 

2021-12-20 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  6 832,00   
 Vuxenenheten 

2021-12-20 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2021-12-20 Ekonomiskt bistånd  Wrande Svensson, Sofie Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  13 030,00   
 flykting Vuxenenheten 

2021-12-20 IFO Barn/Vuxen Mehonjic, Samra Avsluta utredn 0-17 med insats IFO Barn- och familjeenheten    

2021-12-20 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd IFO Barn- och familjeenheten    

2021-12-20 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd IFO Barn- och familjeenheten    

2021-12-20 IFO Vuxen Matchenka, Irina Öppenvård IFO Ekonomi- och     

Källa: Treserva Sida 22(34)  



Trosa Delegationsbeslut Sida 23(34)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-01-17 14:50 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

 Vuxenenheten 

2021-12-20 ViNR Matchenka, Irina Avsluta utredn Ansökan 18- IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2021-12-21 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  9 435,00   
 Vuxenenheten 

2021-12-21 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Lägga ner utredning IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2021-12-21 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  8 143,00   
 Vuxenenheten 

2021-12-21 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  196,00   
 Vuxenenheten 

2021-12-21 Ekonomiskt bistånd Ekman, Pia Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2021-12-21 Ekonomiskt bistånd Ekman, Pia Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  58,00   
 Vuxenenheten 

2021-12-21 Ekonomiskt bistånd Ekman, Pia Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  7 198,00   
 Vuxenenheten 

2021-12-21 Ekonomiskt bistånd Ekman, Pia Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

Källa: Treserva Sida 23(34)  



Trosa Delegationsbeslut Sida 24(34)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-01-17 14:50 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

2021-12-21 Ekonomiskt bistånd Ekman, Pia Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  7 090,00   
 Vuxenenheten 

2021-12-21 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  2 491,00   
 Vuxenenheten 

2021-12-21 Ekonomiskt bistånd Ekman, Pia Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  2 367,00   
 Vuxenenheten 

2021-12-21 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  1 711,00   
 Vuxenenheten 

2021-12-21 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  3 900,00   
 Vuxenenheten 

2021-12-21 Familjerätt Davoust, Ann Upplysning avlämnas 6:20 §  IFO Barn- och familjeenheten    
 andra stycket  FB 

2021-12-21 IFO Barn/Vuxen Mustafic, Zozan Avsluta utredn 0-17 med insats IFO Barn- och familjeenheten    

2021-12-21 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten    
 0-17 år 

2021-12-21 IFO Barn/Vuxen Nyman, Frida Avsluta utredn 0-17 med insats IFO Barn- och familjeenheten    

2021-12-21 IFO Barn/Vuxen HN/IFU/Ordförande Omed upphör 9 § 3st LVU IFO Barn- och familjeenheten    

2021-12-21 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Famhem/jourhem Tillfälligt SoL IFO Barn- och familjeenheten    

Källa: Treserva Sida 24(34)  



Trosa Delegationsbeslut Sida 25(34)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-01-17 14:50 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

2021-12-21 IFO Barn/Vuxen HN/IFU/Ordförande Omed upphör 9 § 3st LVU IFO Barn- och familjeenheten    

2021-12-21 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd IFO Barn- och familjeenheten    

2021-12-21 IFO Barn/Vuxen HN/IFU/Ordförande Omed upphör 9 § 3st LVU IFO Barn- och familjeenheten    

2021-12-21 ViNR Matchenka, Irina Öppenvård IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2021-12-21 ViNR Matchenka, Irina Öppenvård IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2021-12-22 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2021-12-22 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  397,00   
 Vuxenenheten 

2021-12-22 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  8 524,00   
 Vuxenenheten 

2021-12-22 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  21 520,00   
 Vuxenenheten 

2021-12-22 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  271,00   
 Vuxenenheten 

2021-12-22 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  6 723,00   
 Vuxenenheten 

Källa: Treserva Sida 25(34)  



Trosa Delegationsbeslut Sida 26(34)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-01-17 14:50 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

2021-12-22 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  100,00   
 Vuxenenheten 

2021-12-22 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2021-12-22 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2021-12-22 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  12 000,00   
 Vuxenenheten 

2021-12-22 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2021-12-22 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  477,00   
 Vuxenenheten 

2021-12-22 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2021-12-22 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  8 844,00   
 Vuxenenheten 

2021-12-22 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2021-12-22 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  8 302,00   
 Vuxenenheten 

Källa: Treserva Sida 26(34)  



Trosa Delegationsbeslut Sida 27(34)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-01-17 14:50 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

2021-12-22 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2021-12-22 Familjerätt Davoust, Ann Upplysning avlämnas 6:20 §  IFO Barn- och familjeenheten    
 andra stycket  FB 

2021-12-22 IFO Barn/Vuxen Nyman, Frida Öppenvård IFO Barn- och familjeenheten    

2021-12-22 IFO Vuxen Matchenka, Irina Öppenvård IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2021-12-22 IFO Vuxen Matchenka, Irina Utredn 11:1 Ansökan 18- år IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2021-12-22 IFO Vuxen Matchenka, Irina Utredn 11:1 Ansökan 18- år IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2021-12-22 IFO Vuxen Matchenka, Irina Öppenvård IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2021-12-22 IFO Vuxen Ekman, Pia Avsluta LVM utredning, ej LVM IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2021-12-23 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  3 366,00   
 Vuxenenheten 

2021-12-23 Ekonomiskt bistånd  Wrande Svensson, Sofie Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och     
 flykting Vuxenenheten 

Källa: Treserva Sida 27(34)  



Trosa Delegationsbeslut Sida 28(34)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-01-17 14:50 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

2021-12-23 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten    
 0-17 år 

2021-12-23 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten    
 0-17 år 

2021-12-23 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten    
 0-17 år 

2021-12-23 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten    
 0-17 år 

2021-12-23 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten    
 0-17 år 

2021-12-23 IFO Vuxen HN/IFU/Ordförande HVB SoL IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2021-12-27 Ekonomiskt bistånd Ekman, Pia Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  200,00   
 Vuxenenheten 

2021-12-27 Ekonomiskt bistånd Ekman, Pia Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  6 935,00   
 Vuxenenheten 

2021-12-27 IFO Barn/Vuxen Ekman, Pia Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten    
 0-17 år 

2021-12-27 IFO Barn/Vuxen Ekman, Pia Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten    
 0-17 år 

Källa: Treserva Sida 28(34)  



Trosa Delegationsbeslut Sida 29(34)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-01-17 14:50 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

2021-12-27 IFO Barn/Vuxen Ekman, Pia Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten    
 0-17 år 

2021-12-28 Ekonomiskt bistånd Ekman, Pia Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2021-12-28 Ekonomiskt bistånd  Gillenberg, Linda Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  420,00   
 flykting Vuxenenheten 

2021-12-28 IFO Barn/Vuxen Ekman, Pia Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten    
 0-17 år 

2021-12-28 IFO Barn/Vuxen Ekman, Pia Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten    
 0-17 år 

2021-12-29 Ekonomiskt bistånd Brandt, Stellamaris Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2021-12-29 IFO Barn/Vuxen Ekman, Pia Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten    
 0-17 år 

2021-12-29 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd IFO Barn- och familjeenheten    

2021-12-29 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd IFO Barn- och familjeenheten    

2021-12-29 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd IFO Barn- och familjeenheten    

2021-12-30 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

Källa: Treserva Sida 29(34)  



Trosa Delegationsbeslut Sida 30(34)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-01-17 14:50 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

2021-12-30 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2022-01-03 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2022-01-03 Ekonomiskt bistånd  Wrande Svensson, Sofie Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  400,00   
 flykting Vuxenenheten 

2022-01-03 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten    
 0-17 år 

2022-01-03 IFO Barn/Vuxen Karlsson, Malin Öppenvård IFO Barn- och familjeenheten    

2022-01-03 IFO Barn/Vuxen Karlsson, Malin Öppenvård IFO Barn- och familjeenheten    

2022-01-04 Ekonomiskt bistånd Brandt, Stellamaris Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  4 862,00   
 Vuxenenheten 

2022-01-04 Ekonomiskt bistånd Brandt, Stellamaris Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  265,00   
 Vuxenenheten 

2022-01-04 Ekonomiskt bistånd Brandt, Stellamaris Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2022-01-04 Ekonomiskt bistånd Brandt, Stellamaris Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

Källa: Treserva Sida 30(34)  



Trosa Delegationsbeslut Sida 31(34)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-01-17 14:50 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

2022-01-04 Ekonomiskt bistånd  Wrande Svensson, Sofie Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  1 436,00   
 flykting Vuxenenheten 

2022-01-04 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 med insats IFO Barn- och familjeenheten    

2022-01-04 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Öppenvård IFO Barn- och familjeenheten    

2022-01-05 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2022-01-05 Ekonomiskt bistånd Brandt, Stellamaris Överklagan rätt tid IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2022-01-05 IFO Barn/Vuxen Nyman, Frida Öppenvård IFO Barn- och familjeenheten    

2022-01-05 IFO Barn/Vuxen Nyman, Frida Öppenvård IFO Barn- och familjeenheten    

2022-01-05 IFO Barn/Vuxen Nyman, Frida Öppenvård IFO Barn- och familjeenheten    

2022-01-07 Ekonomiskt bistånd Brandt, Stellamaris Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2022-01-07 Ekonomiskt bistånd Brandt, Stellamaris Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  3 997,00   
 Vuxenenheten 

2022-01-07 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2022-01-07 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

Källa: Treserva Sida 31(34)  



Trosa Delegationsbeslut Sida 32(34)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-01-17 14:50 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

2022-01-07 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2022-01-07 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2022-01-07 Ekonomiskt bistånd Lampinen, Lisbeth Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2022-01-07 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten    
 0-17 år 

2022-01-10 Ekonomiskt bistånd Ekman, Pia Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2022-01-10 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2022-01-10 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2022-01-10 Ekonomiskt bistånd  Wrande Svensson, Sofie Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  2 919,00   
 flykting Vuxenenheten 

2022-01-10 Ekonomiskt bistånd  Wrande Svensson, Sofie Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och     
 flykting Vuxenenheten 

Källa: Treserva Sida 32(34)  



Trosa Delegationsbeslut Sida 33(34)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-01-17 14:50 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

2022-01-10 Ekonomiskt bistånd  Wrande Svensson, Sofie Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  514,00   
 flykting Vuxenenheten 

2022-01-10 IFO Barn/Vuxen Svensson, Charlotte Avsluta Yttr 11 § LUL IFO Barn- och familjeenheten    

2022-01-10 IFO Barn/Vuxen Nyman, Frida Öppenvård IFO Barn- och familjeenheten    

2022-01-11 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Överklagan rätt tid IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2022-01-11 Ekonomiskt bistånd Brandt, Stellamaris Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  304,00   
 Vuxenenheten 

2022-01-11 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och     
 Vuxenenheten 

2022-01-11 Ekonomiskt bistånd  Wrande Svensson, Sofie Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och     
 flykting Vuxenenheten 

2022-01-11 Ekonomiskt bistånd  Wrande Svensson, Sofie Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och     
 flykting Vuxenenheten 

2022-01-11 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Yttr/Upplysn IFO IFO Barn- och familjeenheten    

2022-01-12 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten    
 0-17 år 

2022-01-12 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten    
 0-17 år 

Källa: Treserva Sida 33(34)  



Trosa Delegationsbeslut Sida 34(34)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-01-17 14:50 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

2022-01-12 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten    
 0-17 år 

2022-01-12 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten    
 0-17 år 

2022-01-13 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  387,00   
 Vuxenenheten 

2022-01-13 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  4 260,00   
 Vuxenenheten 

2022-01-13 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Polisanm 12:10 SoL misst brott  IFO Barn- och familjeenheten    
 mot underårig 

2022-01-13 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Polisanm 12:10 SoL misst brott  IFO Barn- och familjeenheten    
 mot underårig 

Antal beslut: 358  

Källa: Treserva Sida 34(34)  
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Diskrimineringsombudsmannen DO 
- Anmälan 2021-12-08. Begäran om yttrande gällande händelse vid 
Skärlagskolan (HN 2021/75). 
 
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) 
- Beslut 2022-01-13. (IMY) beslutar att avsluta ärendet som rör anmälan (HN 
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Kommunfullmäktige 
– Protokollsutdrag 2021-12-08 § 76. Val av ledamöter och ersättare i humanistiska 
nämnden 2022.  
– Protokollsutdrag 2021-12-08 § 82. Revidering av budget 2022 för Trosa kommun.  
– Protokollsutdrag 2021-12-08 § 83. Revidering av riktlinjer för handläggning av 
ekonomiskt bistånd 
 
Regionfullmäktige  
- Protokollsutdrag 2021-11-23 §130, Revidering av reglemente för nämnden för 
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Skolinspektionen  
- Beslut 2021-12-15. Skolinspektionen återkallar godkännandet för Rudolf 
Steinerstiftelsen för läkepedagogik (815600-5509) som huvudman för 
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2021 godkänt Föreningen Solberga by (815600-0823) som huvudman för 
gymnasiesärskola vid Ekgårdens Gymnasiesärskola i Trosa kommun (dnr 
2021:607). 
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