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Ärende Dnr 

1.  Godkännande av dagordningen  

2.  Information Uppdrag psykisk hälsa  

3.  Samverkan socialkontor och skolkontor 
• Lägesrapportering 

• Samverkansytor  

• Skolsociala teamet 

HN 2022/3 

Individ och familjeomsorgen     

4.  Delårsbokslut med helårsprognos för humanistiska nämnden 2022, 
individ- och familj 

HN 2022/42 

5.  Handlingsplan hedersrelaterat våld och förtryck HN 2022/51 

6.  Revidering av riktlinjer för handläggning av barn och 
ungdomsärenden 

HN 2022/50 

7.  Övrig information från socialkontoret 
(Inga handlingar) 

• Kvotflyktningar  

• Lägesrapportering  

HN 2022/4 

Barnomsorg och utbildning 

8.  Delårsbokslut med helårsprognos för humanistiska nämnden 2022, 
barn- och utbildning  

HN 2022/42 

9.  Utbildningsplan, sammanhållen utbildning för elever med 
utbildningsplikt 

HN 2022/53 

10.  Övrig information från skolkontoret 
• Kvalitetsrapporter till nämnd 

• Gymnasieantagning/kommunalt aktivitetsansvar 

• Lägesrapportering 

• Mottagande av elever från Ukraina 

HN 2022/5 
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• Månadsstatistik  

11.  Anmälan av delegeringsbeslut HN 2022/1 

12.  Övriga anmälningsärenden  HN 2022/2 

 
 
Michael Swedberg   Sandra Berwing 
Ordförande    Sekreterare 
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Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-09-30 
Diarienummer 
HN 2022/42 

  

Delårsbokslut med helårsprognos 2022 för individ- och 
familjeomsorg 

 
Förslag till beslut 
1. Humanistiska nämnden överlämnar individ- och familjeomsorgens delårsbokslut 
2022 till kommunstyrelsen. 
 
2. Humanistiska nämnden godkänner nämndens helårsprognos 2022 för individ- 
och familjeomsorgen.  
 
 
Ärendet 
Totalt uppvisar verksamheterna ett positivt resultat om 3 161 tkr för perioden jan-
aug 2022. Helårsprognosen för verksamheter och nämnd uppgår till 1 600 tkr. 
 
Humanistiska nämnden får här ta del av delårsbokslut 2022 från individ- och 
familjeomsorgen. 
 
 
Lisbeth Lampinen 
Socialchef 
 
Bilaga 
Delårsbokslut med helårsprognos 2022 
 
Beslut till 
Kommunstyrelsen  



Humanistiska nämnden 
Individ- och Familjeomsorg 
Ordförande: Michael Swedberg (M) 
Ordförande utskott: Ricken Svensson-Nyqvist (L) 
Produktionschef: Lisbeth Lampinen 
 
 
 

Totalt (tkr) 

Delårs-
bokslut 
2022 

Helårs-
prognos 
2022 

Budget, netto 20 924 32 955 
Utfall, netto 17 763 31 355 
Avvikelse 3 161 1 600 

 

 
VERKSAMHETSOMRÅDE 

• Administration 
• Ekonomi- och vuxenenheten  
• Budget- och skuldrådgivning 
• Dödsboanmälningar 
• Barn och familjeenheten  
• Stöd och behandling  
• Fältverksamhet 
• Familjemottagning 
• Ungdomsmottagning  
• Familjehem/kontaktpersoner  
• Familjerätt 
• Familjerådgivning (avtal Nyköping) 
• Socialjouren (avtal Södertälje) 
• Arbetsmarknads – och 

integrationsenheten 

 
EKONOMISK ANALYS 
Resultat per augusti 
Nämnden uppvisar ett positivt resultat per sista 
augusti på 3 161 tkr.  

Det råder en osäkerhet kring eventuella 
utmaningar kopplat till krisen och kriget i 
Ukraina och huruvida det kommer påverka 
verksamheten framåt. De stigande priserna för 
hushållen för bl.a. el kan innebära ett ökat 
inflöde av ansökningar gällande stöd och 
ekonomiskt bistånd.    

Personalkostnaderna ökade under första 
halvåret i samband med att en konsult hyrdes 
in. Även kostnaderna för köp av externa 
placeringar har ökat hittills under året.       

Till följd av Covidpandemin har verksamheten 
förändrat sitt arbetssätt. Färre resor görs i dag 
då många av mötena sker digitalt och 
utbildningar sker också i större utsträckning 
digitalt.  

Schablonintäkterna från Migrationsverket har 
varit lägre än budgeterat för både nyanlända 
och ensamkommande barn då inflödet till 
Sverige minskat i dessa grupper. 

Årsprognos 
Prognosen för Individ- och familjeomsorgen 
beräknas för helåret 2022 till 1 600 tkr.   

Socialadministration 
Under året beräknas kostnaderna för 
administration ligga något högre än budgeterat. 
Högre personalkostnader har kompenserats 
med en minskning av externa köp av stöd för 
utveckling av verksamhetssystemet och andra 
övergripande kostnader.  

Ekonomi- och vuxenenheten  
Antalet hushåll med försörjningsstöd har 
minskat successivt jämfört med tidigare år.   

Trots en ökning av arbetslösheten är det andra 
former av stöd som försörjer de arbetslösa. Vi 
har ett tätt samarbete med Arbetsmarknads–
och integrationsenheten för planering på 
individnivå. En samverkan med andra 
samhällsaktörer som arbetsförmedlingen, 
regionen samt försäkringskassan sker. 

Det finns en risk att en ökning av 
försörjningsstöd kan ske under resten av året 
med anledning av de stigande elpriserna.  

En ökning av ärenden kring våld i nära 
relationer, familjeproblem samt ökad alkohol 
och droganvändning kan medföra att 
kostnaderna för institutionsvård för vuxna kan 
variera beroende på behovet. Vi eftersträvar att 
ge vård på hemmaplan.  

  



Barn- och familjeenheten 
Prognosen för personalkostnader ligger högre 
än budgeterat. Vissa dubbelkostnader för 
personal har uppstått under de första sex 
månaderna i samband med nyanställningar. 
Vidare har en konsult varit inhyrd under 
perioden.    

Det finns alltid en osäkerhet vad gäller 
placeringskostnader på institutioner då behov av 
nya placeringar kan tillkomma med kort varsel 
och därmed är prognosen också något osäker.  

Familjehem/kontaktpersoner 
Kostnaden för placering av barn i våra egna 
familjehem är lägre än budgeterat. Vi strävar 
efter att anställa egna familjehem.  

Fältverksamhet 
Kostnaderna för fältare beräknas ligga något 
över budgetnivån. Under sommaren skedde en 
ökning av fältverksamheten för att öka 
tryggheten för ungdomar i kommunen. Extra 
medel tillfördes nämnden för att kompensera 
den ökade fältverksamheten under sommaren.  

Arbetsmarknadsenheten  
Ny enhet sedan maj 2021. Den nya enheten ska 
arbeta för att stödja, rusta och motivera 
individer till egen försörjning antingen genom 
arbete eller studier. Under 2022 bedrivs en 
insats ”Trappan mot arbete” som delvis 
finansieras av Samordningsförbundet RAR. 
Målgruppen är individer som står långt från 
arbetsmarknaden i åldern 18-64 år. Det pågår 
även ett ESF-projekt ”Ung Comeback” med 
målgruppen unga 18-24 år som inte klarat 
gymnasiet efter pandemins inträde.  

Integrationsenheten 
Ansvarar för mottagandet av kvotnyanlända 
enligt bosättningslagen samt mottagande av 
Ukrainska skyddsbehövande enligt 
massflyktsdirektivet. Under 2022 är den nya 
siffran för mottagande av kvotnyanlända 20 st 
och 7 personer har bosatts per den sista 
augusti. Under sommaren mottogs 29 Ukrainska 
skyddsbehövande. Bostäder till båda 
målgrupperna finns genom samarbete med 
Trobo och genom att Industrigatans 
modulboende blir kvar ytterligare några år.  

Vi räknar med ett underskott för verksamheten 
under 2022 vilket beror på lägre intäkter från 
migrationsverket samt uppdelningen av intäkter 
mellan IFO och skolkontoret.   

Flykting 
Flyktingenheten är avsedd för försörjningsstöd 
till nyanlända flyktingar samt flyktingrelaterade 
fastighetskostnader. Då merparten av 
flyktingarna som vi tar emot för närvarande är 
kvotflyktingar är tiden längre tills etablerings-
ersättning från staten träder i kraft. 

Fastighetskostnader täcks inte av 
schablonintäkter från migrationsverket och 
belastar enheten.   

Ensamkommande barn  
Verksamheten är finansierad genom bidrag från 
migrationsverket. Vi har för närvarande två 
ensamkommande barn som Trosa kommun 
ansvarar för.  

Feriepraktik  
Sommaren 2022 hade 166 unga sökt 
feriepraktik i kommunen. Region Sörmland 
utlyste medel till feriejobb som 
arbetsmarknadsenheten sökte och fick beviljat. 
Det möjliggjorde att alla unga kunde erbjudas 
en feriepraktik och 135 unga tackade ja och 
genomförde praktiken. Enheten köpte in en 
tjänst från Rookie startup där ungdomarna 
under två veckor fick vara sociala entreprenörer 
och utveckla sina förmågor i idégenerering och 
marknadsföring.  

 

MÅLUPPFYLLELSE 
Humanistiska nämnden reviderade Individ- och 
familjeomsorgens mål inför 2020. Antal mål 
minskades från åtta till sex. Mål beträffande 
samverkan, engagemang och medborgarnas 
behov och önskemål följs upp vid årsbokslutet. 

Mål 1, Samverkan kring barn och unga 
inom Trosa kommuns verksamheter 
fungerar bra. 

Egen uppföljning i enkätform. Uppföljning av 
alla samverkansformer med utvärdering av 
deltagare. 

Mål 2, Socialkontoret ska ha engagerad 
personal  

Årlig HME enkät . Redovisas i bokslutet 

Mål 3, Hjälp till självhjälp. 
Tiden är på 4,4 i genomsnitt vi ligger på en 
lägre ärendemängd än tidigare år.  Vi ser att fler 
har använt sig av sina 450 dagars ersättning på 
arbetsförmedlingen.  

Målet är uppnått.  

Mål 4, Medborgarnas behov och önskemål 
Brukare ska känna sig nöjda med stöd från 
socialtjänsten.  

Redovisas i bokslutet.  

  



Mål 5, Tidiga insatser 
Andel brukare som själv söker stöd från 
socialtjänsten ökar. En markant ökning av 
antalet råd och stöd ärenden har under året 
ökat. Samtal med fältare ligger fortfarande på 
en högre nivå. 

Målet är inte uppnått. 

Mål 6, Förebyggande arbete 
Barn och Ungdomar får bästa möjliga stöd från 
familjenätverket 

Föräldracaféer har genomförts under våren.   
Öppenvårdsenkäter visar en hög grad av 
positiva svar om vilket stöd barn och familjer 
har fått.  

Målet är delvis uppnått 

VÄSENTLIGA  
PERSONALFÖRHÅLLANDEN 
Totalt, tkr 2022 08 2021 08  
       
Antal årsarbetare 28 28  
Antal kvinnor 25                 22  
Antal män 3 6  
Frisknärvaro %* 57 70  
*Andel månadsavlönade som har fem eller 
färre sjukdagar per år.  

 

Frisknärvaron har inte helt återhämtat sig under 
2022, främst beror det på hög frånvaro under 
jan-feb 2022.   

Personalkostnaderna är en väsentlig del av 
kommunens totala kostnader. 
Personalsituationen på socialkontoret har under 
första halvan av året varit ansträngd. Individ- 
och familjeomsorgen har använt en inhyrd 
personal under första halvan av 2022.    

Antalet årsarbetare har ökat i samband med att 
arbetsmarknadsenheten flyttade över till 
socialkontoret i maj 2021.  

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR  
RESULTAT OCH EKONOMISK  
STÄLLNING 
Personer som söker ekonomiskt bistånd gör det 
av olika anledningar. Ett fortsatt inflöde av 
personer som är sjukskrivna utan SGI 
(sjukpenningsgrundad inkomst) eller får avslag 
på sjukpenning eller sjukersättning. Fortsatt 
proaktivt arbete för personer som ansöker om 
försörjningsstöd. 

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG  
BETYDELSE 
Covid-19 har haft en stor påverkan på 
verksamheten under de senaste åren. 
Arbetssätt har förändrats och många 
utbildningstillfällen sker numera digitalt. 
Situationen för ensamkommande barn som 
anvisats till Trosa har minskat. Flera barn har 
också nått självständig ålder, vilket innebär att 
antalet som kommunen ansvarar för har 
minskat successivt. Trosa har idag två 
ensamkommande barn.  

Situationen i Ukraina skapar en osäkerhet när 
det gäller kommunens mottagande av 
flyktingar. Även de stigande elpriserna som kan 
medföra ett ökat antal ansökningar gällande 
ekonomiskt bistånd.   

Samarbetet med Gnesta har fortsatt. 
Familjerätten är organiserad gemensamt för 
våra kommuner genom avtal. Ansvarig för 
avtalet är Trosa.   

FÖRVÄNTAD UTVECKLING 
En satsning på metodutveckling kommer att 
fortsätta inom verksamheten. Även samverkan 
både inom och utanför verksamheten är viktiga 
prioriterade områden.  Inom flera områden 
pågår implementering av metoder som är 
kunskapsbaserade.  

Insatser för att öka tryggheten för ungdomar 
och medborgare ska utvecklas genom fortsatt 
fältverksamhet, ANDTS-arbete (alkohol, 
narkotika, dopning, tobak och spel) och 
utveckling av samarbetet med skolan, polisen 
och fritidsgårdarna (SSPF). Vi fortsätter att 
kartlägga och arbeta med EMBRASE i syfte att 
skapa ett tryggare Trosa. En ny lag förväntas 
träda i kraft den 1 juli 2023 som innebär att 
kommuners ansvar för det brottsförebyggande 
arbetet ökar.  

Arbetsmarknads – och Integrationsenheten 
fortsätter arbeta för att säkerställa att unga och 
vuxna får förutsättningar att bli 
självförsörjande. Samverkan med interna och 
externa aktörer försätter att utvecklas 

  



 

VERKSAMHETSMÅTT 

  2022 2021 2020 
Hushåll med 
försörjningsstöd/månad        57      68 40 
Bidragstid månad per 
hushåll i genomsnitt 4,4 4,6 4,1 

Bistånd per hushåll i 
genomsnitt/månad 

                    
        8027 5190 8010 

Insatsdagar 
kontaktperson, barn 1 1 6 
 
Medelkostnad/dygn 350 500 862 

 
 
Vårddygn i familjehem  

                 
     2700            595 1015 

Medelkostnad/dygn 

              
 
       

1543 

 
 
 

368 

 
 
 

737 
 
 
Vårddygn i HVB, barn 122 165 243 

Medelkostnad/dygn 950 5350 4740 
 
 
Vårddygn SIS-hem, barn 0 0 0 
Medelkostnad/dygn 0 0 0 
Vårddygn i HVB, vuxna 131 105 198 
Medelkostnad/dygn     1 900 4472 2141 
 
Vårddygn LVM, vuxen 97 20 0 
Medelkostnad/dygn 5 200 542 0 

 



Humanistiska nämndens IFO mål delår 2022

Mål Målprecisering
Upp-
fyllelse Trend Utfall Mätmetod Kommentar

Rubrik
Samverkan

1.
Samverkan kring barn och 
unga inom Trosa kommuns 
verksamheter fungerar bra

Verksamheter är nöjda med 
hur samverkan fungerar 
(svara 3-4 på en skala 1-4) 
i en årlig enkät. 
Samverkansforum där 
socialkontoret och 
skolkontoret medverkar 
leder till lämpligt stöd för 
barn och ungdomar

Egen uppföljning i 
enkätform. Uppföljning 
av alla 
samverkansforum med 
utvärdering av 
deltagare

Resultat: 70% 
av svaranden 
anser att 
samverkan 
fungerar bra

Engagemang

2. Socialkontoret ska ha 
engagerade medarbetare

Hållbart 
medarbetarengagemang, 
totalt index 85

Årlig HME enkät . 
Redovisas i bokslutet

Hjälp till självhjälp

3

Biståndet i form av 
försörjningsstöd ska vara 
kortvarigt och att 
bidragstagare ska bli 
självförsörjande så snart 
som möjligt.

Alla ska bidra till sin egen 
försörjning och stödet från 
socialkontoret ska utformas 
så att bidragstagare ska bli 
självförsörjande så snabbt 
som möjligt.

Arbetsförmedelningssta
tistik om arbetslöshet, 
redovisning av 
varaktighet på bistånd 
från 
verksamhetssystemet 
Treserva.

Redovisning i 
samband med 
delårsuppföljni
ngar och 
bokslut

Medborgarnas behov och önskemål

4 Brukare ska känna sig nöjda 
med stöd från socialtjänsten

      Över 80% av brukare 
ganska nöjd/mycket nöjd 
med det stödet de har fått

Brukarundersökning på 
myndighet och egen 
enkät 
öppenvårdskontakter

Brukarundersö
kning under 
september och 
oktober. 
Öppenvårds 
enkäter görs 
löpande

Tidiga insatser

5
Andel brukare som själv 
söker stöd från 
socialtjänsten ökar

Fler medborgare vänder sig 
till socialtjänsten för att få 
stöd. Vi utvecklar arbetssätt 
med våra 
samarbetspartners som 
bidrar till att brukare kan 
vända sig till socialtjänsten 
för stöd

Andel ansökningar i 
förhållande till 
anmälningar. Andel 
personer som söker råd 
och stöd från våra  
verksamheter

Redovisning i 
samband med 
delårsuppföljni
ngar och 
bokslut

Förebyggande arbete

6
Barn och Ungdomar får 
bästa möjligt stöd från 
familjenätverket

Vi anordnar mötesplatser 
för föräldrar i form av 
föräldracaféer, 
föräldrautbildning och utför 
behandlingsinsatser  som 
ger förutsättningar för 
föräldrar att stödja sina 
barn 

Utvärdering av 
föräldracaféer och 
föräldrautbildning mm. 
Öppenvårdsenkät till 
barn, ungdomar och 
föräldrar som deltar i 
råd och stöd och 
behandlingsinsatser

Redovisning i 
samband med 
delårsuppföljni
ngar och 
bokslut

Kommentar:

Mål 5 Målet är flera ansökningar om stöd på både barn och familj och vuxenenheten.

Mål 6 .  Föräldracaféer har vid två tillfällen genomförts digitalt under vården 2022. Råd och stöd och övriga behandlingsinsatser har 
genomförts. Svar på öppenvårdsenkäten visar att föräldrar och barn har fått bra stöd. Målet delvis uppfyllt.

Mål 1 Enkät undersökning. Svarsfrekvens 76%. 70% anser att samverkan fungerar bra och leder till lämpligt stöd för barn och 

Mål 2 Resultat HME Total index 2020 = 84. Mål =85. Redovisas vid bokslutet. 

Mål 3 Genomsnitts bidragstid 4,4  månader. En minskning från förra årets 4,6. 

Mål 4 Resultat brukarundersökning mål 80 %. 
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Tjänsteskrivelse 
Datum 
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Revidering av handlingsplan hedersrelaterat våld och 
förtryck 

 
Förslag till beslut 
Humanistiska nämnden antar reviderad handlingsplan hedersrelaterat våld och 
förtryck. 
 
Ärendet 
På grund av ett nytt brott för hedersförtryck har införts i brottsbalken från 1 juni 
2022 behöver handlingsplanen kompletteras och revideras. Den nya 
brottsbeteckningen innebär en strängare straffskala för den som upprepat begår 
vissa brottsliga gärningar mot en person med ett hedersmotiv och där gärningarna 
utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och varit ägnade att 
allvarligt skada personens självkänsla. 
 
Den reviderade texten är markerat med rött.  

 
 
 
 
Lisbeth Lampinen    Ola Nordqvist 
Socialchef     Verksamhetsutvecklare 
 
 
Bilaga 
Förslag till revidering av handlingsplan hedersrelaterat våld och förtryck  
 



 

Handlingsplan hedersrelaterat våld och 
förtryck  

Antagen av: Humanistiska nämnden 2022-XX-XX, § X. HN 2022/51 

Dokumentkategori: Styrdokument 

Dokumenttyp: Handlingsplan 
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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.  
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Kunskaps- och kompetensnivån ska vara hög och anpassad till 
verksamheternas inriktning och innehåll. Detta gäller alla verksamheter inom 
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 
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förekommande bland människor med ursprung från de regioner som ligger i ett 
bälte från Nordafrika genom Mellanöstern till Centralasien och den Indiska 
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 
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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 
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 från familjen 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. 
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Enligt internationella studier är konflikter om giftermål och val av 
äktenskapspartner ofta orsaken till att unga personer utsätts för hedersrelaterat 
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.  
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Svenska myndigheter har ansvar både för att ge ett professionellt bemötande, 
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. 
 

https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-1-32
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Till skillnad från ungdomar utan funktionsnedsättning behöver familjer till dessa 
ungdomar inte alltid agera aktivt för att kontrollera och bestraffa. Genom att 
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 
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utsatta för hedersrelaterat våld är det viktigt att en tidig och noggrann 
bedömning sker av ungdomens behov av skydd innan kontakt med 
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.   

 
Ett nytt brott för hedersförtryck har införts i brottsbalken från 1 juni 2022. Den 
nya brottsbeteckningen innebär en strängare straffskala för den som upprepat 
begår vissa brottsliga gärningar mot en person med ett hedersmotiv och där 
gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och 
varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla. 
Straffet ska vara fängelse i lägst ett och högst sex år. 
 

     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 
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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. 
 

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). 
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9. Förebyggande arbete 

Samarbete mellan kommunens verksamheter är viktig i det enskilda 
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. 
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Resultatmål Aktivitet Ansvarig Tidsram 
Handlingsplanen 
ska implementeras  
i organisationen.   
 

Gå igenom 
handlingsplanen på 
APT på respektive 
enhet 

Enhetschefer 
Rektorer 

2023 

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 

2023 
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. 

Socialsekreterare 
som arbetar med 
barn/Barn, unga, 
vuxna   

2023 
Kontinuerligt 
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Rutiner ska finnas 
angående kontakt 
med eventuell 
vårdnadshavare.  
 

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 

2023 

 

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 

Information ska 
finnas på 
offentliga platser 
på webben, vara 
lättillgänglig, 

Verksamhets-
utvecklare i 
samarbete med 
enhetschefer 

2023 
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kommunens 
medborgare. 

lättläst och 
översatt till flera 
språk 

    

 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 

2023 
Kontinuerligt 
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Revidering av riktlinjer för handläggning och dokumentation 
barn- och ungdomsärenden 

 
Förslag till beslut 
Humanistiska nämnden antar förslaget gällande revidering av riktlinjer för 
handläggning och dokumentation barn- och ungdomsärenden. 
 
Ärendet 
En revidering av ovan nämnda riktlinjer behöver göras på grund av nya 
bestämmelser i Socialtjänstlagen och Lagen om vård av unga, den så kallade Lex 
Lilla hjärtat, barnets bästa när LVU upphör. 
 
Utöver detta har riktlinjerna kompletterats med förklaringar av Lagen om unga 
lagöverträdare, Förvaltningslagen och Föräldrabalken. 
  
 
 
 
 
Lisbeth Lampinen    Ola Nordqvist 
Socialchef     Verksamhetsutvecklare 
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1. Inledning 

1.1 Riktlinjernas syfte 
Riktlinjerna omfattar handläggning och dokumentation av barn- och ungdoms- 
ärenden. Syftet med dessa riktlinjer är att skapa tydlighet och samsyn i arbetet 
som rör socialkontorets myndighetsutövning gällande barn och unga. Riktlinjerna 
ska säkerställa rättssäkerhet och likabehandling och fungera som en vägledning i 
det praktiska arbetet, när det gäller att utreda och bedöma barn och ungas behov 
av stöd och/eller skydd, planera och följa upp verkställda beslut. 

1.2 Målgrupp 
Målgruppen för dessa riktlinjer är barn och unga mellan 0–18 år samt i vissa fall 
unga upp till 21 år som vistas i kommunen. 

 
1.3 Socialnämndens ansvar 
Enligt socialtjänstlagens portalparagraf, 1 kap. 1 § SoL, ska samhällets socialtjänst 
på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och 
sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. 
Soci altjänsten ska under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras 
sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna 
resurser. Verksamheten ska bygga på respekt för människornas självbestämmande 
och integritet. 

I socialtjänstlagen framgår att barnets bästa särskilt ska beaktas vid åtgärder som 
rör barn. Med barn avses varje människa under 18 år (1 kap. 2 § SoL). 

1.4 Samverkan och delaktighet 
Socialtjänsten har huvudansvaret för samverkan och ska ha rutiner för samverkan 
med skola, förskola, fritidsgård, hälso- och sjukvården och polisen. Detta 
övergripande ansvar fråntar dock inte andra verksamheter att inom ramen för sina 
åtaganden svara för barnets personliga och sociala utveckling. 
All verksamhet inom socialkontoret ska, så långt det är möjligt bedrivas så att den 
enskilde får möjlighet till största möjliga delaktighet, detta berör även barn och 
unga och gäller så väl vid handläggning av myndighetsbeslut som vid insatser och 
service. All samverkan ska ske med den enskildes samtycke och delaktighet med 
målet att öka den enskildes livskvalitet. Samordnad individuell plan, SIP är ett 
viktigt instrument där familjen och barnets behov står i centrum 

 
1.5 Barnperspektivet 
Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas (1 kap. 2 § SoL). 
Barnets eller den unges bästa ska alltid vara vägledande i socialtjänstens arbete 
och vid beviljande av insatser. Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla 
åt- gärder som rör barn. Barnet ska tillförsäkras det skydd och den omvårdnad 
som det behöver. Dock ska hänsyn tas till de rättigheter och skyldigheter som 
dennes föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar för 
barnet har. 
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När en åtgärd rör ett barn ska barnet få relevant information och ges möjlighet att 
framföra sina åsikter i frågor som rör barnet. I de fall barnet inte framför sina 
åsikter ska barnets inställning så långt det är möjligt klarläggas på annat sätt. 
Barnets  åsikter och inställning ska tillmätas betydelse i relation till barnets ålder 
och mognad (11 kap. 10 § SoL). Insatser för barn och unga ska utformas och 
genomföras tillsammans med dem och deras vårdnadshavare samt vid behov i 
samverkan med         andra samhällsorgan, organisationer och andra föreningar (3 kap. 
5 § SoL). 

2 Lagstiftning 
 

Riktlinjerna utgår från följande lagstiftning. 
 

• Socialtjänstlagen (2001:453) SoL 
• Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52) LVU 
• Nya bestämmelser om barnets bästa när vård enligt LVU upphör – lex lilla hjärtat 
• Lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (1964:7) LuL 
• Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) OFSL 
• Socialtjänstförordningen (2001:937) SoF 
• Förvaltningslagen (1986:223)FL 
• Föräldrabalken (1949:381) FB 
• Lagen om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter 

(2018:1197) 

 
2.1 Socialtjänstlagen 
Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag med en kombination av skyldighets- och 
rättighetsregler. Lagens övergripande syfte är att främja människors ekonomiska 
och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i 
samhällslivet. 

 
Socialtjänstlagen, SoL utgör grunden för allt arbete inom socialtjänsten. 
Socialkontorets arbete ska präglas av socialtjänstlagens vägledande principer; 
helhetssyn, frivillighet och självbestämmande, normalisering, kontinuitet, flexibilitet 
och närhet. 

 
• Helhetssynen förutsätter ett samarbete över sektorsgränserna. 
• Frivillighet och självbestämmande ska vara vägledande vid handläggning av 

enskilda ärenden. 
• Stöd- och hjälpinsatser ska ”normaliseras” så att människor inte känner sig 

stämplade eller utpekade. 
• Insatser så långt som möjligt genomförs av samma personal, 

kontinuitetsprincipen. 
• Av närhetsprincipen följer att insatser i hemmet går före vård utanför 

hemmet och att vården ska anordnas så nära hemmet som möjligt. 
 

I 5 kap 1 § SoL finns de särskilda bestämmelserna om barn och unga. Nämnden 
ska enligt dessa: 
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• verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållan- 
den 

• i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling 
och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och ungdom 

• bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete för att för- 
hindra att barn och ungdom far illa 

• aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn och ung- 
dom av alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller beroendefram- 
kallande medel samt dopningsmedel 

• aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk av spel om pengar 
bland och unga 

• tillsammans med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs, 
uppmärksamma och verka för att barn och ungdom inte vistas i miljöer som 
är skadliga för dem 

• med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdom som 
har visat tecken till en ogynnsam utveckling 

• i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och ungdom som riskerar 
att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om 
den unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet 

•  i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda behov av stöd 
och hjälp som kan finnas sedan ett mål eller ärende om vårdnad, boende, 
umgänge eller adoption har avgjorts 

• i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda behov av stöd och 
hjälp som kan finnas sedan vård och fostran utanför det egna hemmet upp- 
hört. 

Nämnden ska 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. 

 
Regeringen beslutade den 6 april 2017 att utse en särskild utredare för att göra en 
översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Uppdraget ska 
redovisas senast den 1 juni 2020. 

 
2.2 Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga LVU 
Insatser för barn och unga ska i första hand ges enligt socialtjänstlagen. Kan 
frivilliga insatser inte genomföras eller bedöms de som otillräckliga finns möjlighet 
att i vissa fall använda tvång för att barnet ska få det skydd, vård eller behandling 
som bedöms som nödvändig. Som ett komplement till socialtjänstlagen finns därför 
lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. 
 
2.3 Nya bestämmelser om barnets bästa när vård enligt LVU upphör – lex lilla 

hjärtat 
 

Den 1 juli 2022 infördes nya bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och lagen 
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. De nya bestämmelserna  
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handlar bland annat om följande : 
 

• Vård enligt 2 § LVU får inte upphöra förrän omständigheterna har förändrats på ett 
varaktigt och genomgripande sätt. 

• Obligatoriskt att överväga flyttningsförbud vid upphörande av vård av barn i 
familjehem 

• Obligatoriskt att följa upp barnets situation när tvångsvården upphör 
• Övervägande av vårdnadsöverflytt efter två år i samma familjehem 
• Drogtest av vårdnadshavare eller förälder inför umgänge vid vård med stöd av 2 § 

LVU. 
• Drogtest av vårdnadshavare inför prövning av om vård med stöd av 2 § LVU ska 

upphöra 
 

2.4    Socialtjänstförordningen 
I socialtjänstförordningen ges kompletterande föreskrifter till socialtjänstlagen, 
lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga och lagen om vård av 
missbrukare i vissa fall. 

 
2.5 Lagen om unga lagöverträdare 

 
Lagen behandlar hur polis, åklagare och domstolar ska handlägga ärenden där den misstänkta 
personen är under 21 år. För ungdomar under 18 år finns bland annat begränsningar i hur 
länge de får vara frihetsberövade och krav på att utredningar ska bedrivas snabbt. 
Socialnämndens arbete med barn och unga som begår brott styrs till stor del av samma 
bestämmelser i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om särskilda bestämmelser för vård av unga 
(LVU) som nämndens arbete med barn och unga generellt. Men nämnden har också särskilda 
uppgifter i arbetet med unga lagöverträdare enligt lagen om särskilda bestämmelser om unga 
lagöverträdare (LUL). Exempel på dessa uppgifter är: 
 

• Närvara vid polisförhör 
• Begära utredning enligt 31 § LUL 
• Skriva yttranden enligt 11 § LUL 

 
2.6  Offentlighets- och sekretesslagen 
Alla anställda inom socialtjänsten är skyldiga att följa bestämmelser i lagen om 
offentlighet och sekretess, OSL. Enligt 26 kap 1 § OSL gäller sekretess inom 
socialtjänsten för uppgift om enskildas personliga förhållanden om det inte står 
klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående 
lider men. Sekretessen gäller såväl gentemot enskild som mellan myndigheter. 
Enligt 26 kap 9 § i OSL kan uppgifter om en enskild eller någon närstående till 
honom/henne lämnas mellan myndigheter om det behövs för att ge den enskilde 
nödvändig vård, behandling eller annat stöd och han/hon: 1) inte fyllt 18 år, 2) 
fortgående missbrukar alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel eller 3) vårdas 
med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT eller lagen om rättpsykisk vård, 
LRV. 

 
Sekretessen kan brytas: 

 
• vid samtycke från den enskilde 
• vid misstanke om allvarliga brott, t ex vid misstanke om brott mot barn 
• om menprövning leder fram till att handlingen eller uppgiften kan lämnas ut 
• om uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning 14 kap. 1 och 6 § § SoL 
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För att kunna vara anonym får anmälaren inte uppge sitt namn. Den anmälare som 
uppger sitt namn är inte anonym och kan därmed inte uteslutas i dokumentation. 
Undantag från detta regleras i 26 kap 5 § OSL; Sekretess gäller i verksamhet som 
anges i 1 och 4 §§ för uppgift i anmälan eller utsaga av en enskild om någons 
hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, i förhållande till den som anmälan 
eller utsagan avser, endast om det kan antas att fara uppkommer för att den som 
har lämnat uppgiften eller någon närstående till denne utsätts för våld eller lider 
annat allvarligt men om uppgiften röjs. För uppgift i en allmän handling gäller 
sekretessen i högst femtio år. Skyddet gäller bara uppgiftslämnare som är enskilda 
personer. Om uppgifterna kommer från en tjänsteman med anmälningsplikt gäller 
inte skyddet. 

 
Inom den egna verksamheten kan tjänstemän samråda med kollegor då det behövs 
för att fullgöra de uppgifter som åligger tjänsten. 
 
2.7 Förvaltningslagen 

 
Förvaltningslagen är en svensk lag som reglerar förvaltningsmyndigheternas verksamhet. 
Lagens syfte är att människor som är föremål för myndighetsutövning ska behandlas rättvist 
och demokratiskt. Lagen garanterar enskilda individers rättssäkerhet i kontakten med 
myndigheterna, något som även anses involvera snabb och serviceinriktad handläggning, 
information under handläggningstiden, och att individerna förstår beslutet, anledningen till 
beslutet och att de har rätt att överklaga. 
 
2.8 Föräldrabalken 
 

Föräldrabalken bestämmer det rättsliga förhållandet mellan barn och föräldrar. Framför allt 
handlar föräldrabalken om barnets rättigheter och de skyldigheter som föräldrar har gentemot 
sina barn. I lagen regleras bland annat frågor om faderskap, adoption, vårdnad, umgänge och 
underhållsskyldighet. 
 
2.9 Lagen om Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter 
Barnkonventionen, FN:s konvention om barns rättigheter är ett etiskt 
grunddokument som uttrycker världssamfundets syn på barn och 
ungdomar i vår  tid. Sverige har ratificerat barnkonventionen genom beslut i 
riksdag och därmed förpliktigat sig att vidta alla lämpliga åtgärder för att 
stärka barns ställning. Barnkonventionen bygger på fyra principer: 

 
• Barnet ska skyddas mot alla former av diskriminering 
• Barnets bästa ska beaktas i alla beslut 
• Barn har rätt till liv och utveckling 
• Barnet ska ha rätt att säga sin mening och få den respekterad 
• Principen om barnets bästa innebär att varje beslut som rör ett barn måste g      runda sig 

på en bedömning om vad som är bäst för barnet. 
 

Barnkonventionen har den 1 januari 2020 inkorporeras i svensk lagstiftning som 
Lagen om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (2018:1197) 

 
3 BBIC 
BBIC, Barns behov i centrum, beskriver ett arbetssätt för socialtjänstens barn- och 
ungdomsvård. Det innehåller en struktur för handläggning, genomförande och upp- 
följning av myndighetsutövningen. BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Lag
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rvaltningsmyndighet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Myndighetsut%C3%B6vning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Handl%C3%A4ggning
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och är framtaget av Socialstyrelsen. 

 

För att få arbeta med BBIC måste socialnämnden ha en BBIC-licens som social- 
nämnden får genom att teckna ett avtal med Socialstyrelsen. Det är bara en social- 
nämnd som kan få en licens. Socialnämnden i Trosa kommun innehar ordinarie     
licens, vilket ställer krav på att kommunen innehar BBIC-utbildare samt att 
konceptet i övrigt följs. 

BBIC är en hjälp och ett redskap för handläggare för att arbeta med socialtjänstens 
barnavård på ett strukturerat sätt, med fokus på barnet och dess behov. Det    
viktiga är att förstå de nio grundprinciperna, som tillsammans med BBIC-triangeln 
ska ligga till grund för handläggningen och dokumentationen. 

BBIC tillhandahåller ett dokumentationsstöd, vilket ska vara en hjälp och underlätta 
handläggningen. Dokumentationsstödet ska anpassas till det enskilda ärendet.  

Stödet är framtaget utifrån aktuell lagstiftning och föreskrifter för att öka 
rättssäkerhet en i handläggningen. 

Mer kring BBIC och dess struktur finns att läsa i Socialstyrelsens publikationer 
”Grundbok i BBIC” och ”Metodstöd för BBIC”. 

4 Handläggning och dokumentation 
Handläggning och dokumentation regleras i socialtjänstlagen och i förvaltnings- 
lagen. Vid all handläggning ska stor vikt läggas vid barnets/den unges och dennes 
vårdnadshavares rätt till delaktighet, inflytande och självbestämmande.  

Handläggningsprocessen genomförs med stöd av Barns behov i centrum (BBIC). 
En aktualisering kan ske antingen genom anmälan eller genom ansökan. 

4.1 Anmälan, ansökan och förhandsbedömning 
En ansökan från en enskild kan vara i skriftlig eller muntlig form. Vid ansökan om 
bistånd inleds utredning enligt 11 kap. 1 § SoL. En anmälan om oro för barn och 
unga mellan 0-18 år och 18-20 år kan inkomma på flera olika sätt; bland annat 
via  telefon, brev, e-post, fax, möte eller besök. 
En anmälan som inkommit ska omedelbart följas av en förhandsbedömning av 
huruvida barnet eller den unge är i behov av omedelbart skydd. Skydds- 
bedömningen ska dokumenteras och motiveras så att det framgår vad som ligger 
till grund för bedömningen och vilket behov barnet har av skydd. Skydds- 
bedömningen skall ske samma dag eller senast dagen efter. 

 
Beslut om att inleda eller inte inleda utredning ska, om det inte finns synnerliga 
skäl, fattas inom fjorton dagar från det att anmälan inkommit (11 kap. 1 a § SoL). 
När förhandsbedömning görs sker ett ställningstagande om att inleda eller inte 
inleda utredning. Att inleda utredning beslutas av handläggare, men att inte inleda 
utredning ska alltid beslutas av en arbetsledare (Se delegeringsordningen). När 
nämnden får kännedom om att ett barn misstänks ha utsatts för och/eller upplevt 
våld ska utredning enligt 11 kap. 1 § SoL alltid inledas utan förhandsbedömning 
(SOFS 2014:4 6 kap 1§). 
 
När förhandsbedömningen leder till beslut att inleda utredning enligt 11 kap 1 § 
SoL ska det dokumenteras. Av dokumentationen ska framgå: 

 
• att en utredning inleds 
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• datum, år månad och dag för beslutet 
• namn och befattning på den som fattat beslutet. 

 
Om förhandsbedömningen leder till ett ställningstagande att inte inleda en 
utredning enligt 11 kap 1 § SoL ska detta dokumenteras. Av dokumentationen ska 
det framgå: 

 
• att en utredning inte inleds 
• datum, år, månad, dag för ställningstagandet 
• en motivering till ställningstagandet 
• namn och befattning på den som har gjort ställningstagandet. 

 
Ställningstagandet att inte inleda en utredning ska dokumenteras i avsedd blankett 
i BBIC. Om barnet har en personakt läggs handlingen om ställningstagandet i 
personakten. Om barnet inte har någon personakt sätts den in i en pärm för 
handlingar som inte lett till något ärende hos nämnden. Alla handlingar i denna 
pärm ska sättas in i kronologisk ordning och diarieföras. När anmälan och 
förhandsbedömningen leder till ett ställningstagande att inte inleda utredning ska 
vårdnadshavare och barn över 15 år informeras om ställningstagandet. Vid en 
anmälan eller ansökan i pågående ärende kopplas ärendet till befintlig utredning. 
 
En utredning kan inledas med eller oavsett samtycke. Ett riktmärke är att 
ansökningar från vårdnadshavare och barn oftast leder till en utredning med 
samtycke och en anmälan oftast leder till en utredning oavsett samtycke. 
Beslut att inleda utredning oavsett samtycke är en tvingande åtgärd, eftersom 
socialtjänsten har en skyldighet att utreda misstänkta missförhållanden. Beslut att 
inleda utredning går inte att överklaga. Beslut om att inleda utredning utan 
samtycke tas av arbetsledare enligt socialkontorets delegationsordning. 

 
Vid begäran från annan myndighet får nämnden informera den som gjort en anmä- 
lan – om anmälaren har anmälningsskyldighet – om huruvida utredning inletts, inte 
har inletts eller redan pågår. 

4.2 Anmälningsskyldighet 
Alla som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla det till 
socialnämnden (14 kap. 1 c § SoL). Som privatperson har man möjlighet att anmä- 
la anonymt, men anställda på vissa myndigheter och i vissa verksamheter som be- 
rör barn och unga (skola, hälso- och sjukvård och polismyndigheten till exempel) är 
skyldiga enligt lag att genast anmäla om de i sin verksamhet får vetskap om eller 
misstänker att ett barn kan fara illa. Även de som är verksamma inom yrkesmäs- 
sigt bedriven enskild verksamhet och som fullgör uppgifter som rör barn och unga 
eller inom annan sådan verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på social- 
tjänstens område har samma skyldighet (14 kap. 1 § SoL). 

Personal verksamma inom familjerådgivningen är skyldiga att genast anmäla till 
socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas 
sexuellt eller utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet. 

4.3 Ungdomars rätt att själva söka bistånd 
Ungdomar som fyllt 15 år har rätt att själva föra talan i mål eller ärenden enligt SoL 
och LVU. Den unge kan själv ansöka om och få bistånd i form av öppenvård även 
om vårdnadshavaren inte samtycker till insatsen (3 kap. 6 a § SoL). Bistånd i form 
av placering utom det egna hemmet kan dock inte beslutas om vårdnadshavaren 
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motsätter sig det. Vård utan vårdnadshavarens samtycke förutsätter beslut enligt 
LVU. 

Bistånd i form av kontaktperson eller andra öppna insatser, efter ansökan av vård- 
nadshavare, kan inte beviljas utan den unges samtycke om den unge har fyllt 15 år 
(3 kap. 6 b § SoL). 

4.4 Utredning avseende barn -18 år 
Utredning enligt 11 kap. 1 § SoL bedrivs i syfte att få fram ett underlag som ska 
ligga till grund för ett beslut. Vid en utredning av om nämnden behöver ingripa till 
ett barns skydd eller stöd får nämnden, för bedömningen av huruvida behov av 
insatser föreligger, konsultera sakkunniga och i övrigt ta de kontakter som behövs 
(11 kap. 2 § SoL). En sådan utredning kan också genomföras oavsett barnets eller 
vårdnadshavarens inställning om utredningen kan leda till någon form av insats. 

En utredning ska inte göras mer omfattande än vad som behövs och utredningen 
ska bedrivas så att ingen onödigt utsätts för skada eller olägenhet. De som berörs 
av en utredning ska få tydlig information om vem som ansvarar för utredningen. De 
ska också få möjlighet att vara delaktiga i vilka utredningsåtgärder som planeras 
och genomförs. Detta gäller både vuxna och barn, utifrån barnens ålder och 
mognad. En utredningsplan ska göras när utredning är inledd. Planen ska beskriva 
hur utredningen är tänkt att genomföras och syftar till att göra familjen delaktig 
och ge utredningsarbetet en struktur. Den ska upprättas tillsammans med barn och 
vårdnadshavare och de bör få lämna synpunkter på vilka personer som ska 
kontaktas under utredningen. Utredningen ska enligt planen vara möjlig att 
genomföra inom lagstadgad tidsgräns. Om det inte är möjligt att göra en plan ska 
orsaken motiveras och dokumenteras. Planen ska vid behov kompletteras och 
revideras under utredningens gång. I utredningsplanen ska följande dokumenteras: 

 
• vad som ska utredas/klargöras i utredningen 
• vilken information som ska inhämtas, hur och var den ska hämtas in 
• vilka som ska medverka i utredningen och i vilka konstellationer de ska 

träffas 
• samtal med barnet/observation av barnet, hur och med vem ska det 

genomföras, vilka sakkunniga/referenspersoner som kommer att användas 
• om någon särskild metod kommer att användas 
• en tidsplan för arbetet. 

 
Den som berörs av utredning till skydd eller stöd för ett barn ska underrättas om 
att en utredning inleds och vad som är anledningen. Om barnet har två 
vårdnadshavare ska båda underrättas oavsett om de bor tillsammans eller inte. En 
biologisk förälder som inte är vårdnadshavare bör alltid kontaktas såvida det inte är 
uppenbart olämpligt eller obehövligt. Barn som fyllt 15 år har rätt att själva föra sin 
talan och ska därför personligen underrättas om att en utredning har inletts. 
De som berörs av utredningen ska informeras om vem som ansvarar för 
utredningen och hur beslut fattas. Muntlig information bör kompletteras med 
skriftlig information om vad en utredning innebär, lagregler och rättigheter. När, 
hur och av vem underrättelsen är gjord ska dokumenteras. 

 
 
En underrättelse om att utredning har inletts ska göras utan dröjsmål. I vissa situa- 
tioner kan socialtjänsten vänta ett kortare tag med att informera en vårdnadshava- 
re. Dessa situationer är exempelvis när en vårdnadshavare är svårt sjuk, när vård- 
nadshavaren eller någon annan närstående är misstänkt för övergrepp mot barnet  
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och att polisutredningen försvåras. 

Utredningen ska genomföras skyndsamt, ha ett helhetsperspektiv och vara slutförd 
inom fyra månader (120 dagar). Nämnden får, om det finns särskilda skäl, besluta 
om att förlänga utredningstiden. Nämnden får dock inte besluta att förlänga tiden 
”tills vidare”, utan måste fatta beslut om att förlänga för en viss bestämd tid. Beslut 
om förlängd utredningstid ska alltid delges vårdnadshavare, och barnet om han 
eller hon fyllt 15 år. 

Det som framkommer under utredningen och som är relevant för att besvara ut- 
redningens frågor ska sammanställas i ett beslutsunderlag. Beslutsunderlaget ska 
användas flexibelt och anpassas till varje enskilt ärende. Uppgifterna ska koncent- 
reras till de uppgifter som är av direkt betydelse för att besvara frågorna och vara 
underlag för beslutet ifråga. 

 
Utrednings- och handläggningsstrukturen som används på socialkontoret i Trosa är 
BBIC (se avsnitt 3). 

4.5 Utredning avseende unga vuxna mellan 18 och 20 år 
När det gäller unga vuxna mellan 18 och 20 år, får socialtjänsten genomföra utred- 
ning även utan samtycke om grunderna för 3 § LVU föreligger, det vill säga miss- 
bruk, brottslig verksamhet och/eller annat socialt nedbrytande beteende. 

4.6 Kommunicering 
Ett ärende får inte avgöras utan att den som är sökande, klagande eller annan part 
har underrättats om en uppgift som tillförts ärendet genom någon annan och har 
får fått tillfälle att yttra sig (25 § FL). Parter ska underrättas om utredningsmaterial 
och ges tillfälle att yttra sig innan beslut. På vilket sätt kommuniceringen sker av- 
gör myndigheten och den kan alltså ske muntligen eller skriftligen. Behörig besluts- 
fattare ska alltid få ta del av eventuella synpunkter innan beslut fattas. 

4.7 Beslut 
En utredning föranledd av en ansökan eller en anmälan ska utmynna i ett beslut. 
Av beslutet ska det framgå om och i så fall vilken insats som beviljats, omfattning- 
en av insatsen samt hur lång tid beslutet gäller. Beslut fattas enligt socialnämndens 
gällande delegationsordning. 

4.8 Överklagan 
Den enskilde ska alltid underrättas om sin rätt att överklaga ett beslut som gått 
denne emot. Beslutet ska överklagas skriftligen och inges till nämnden. Handläg- 
gande socialsekreterare ska vara den enskilde behjälplig med detta om den enskil- 
de behöver eller önskar. Beslut om att inleda utredning kan dock ej överklagas. 

4.9 Uppföljning av ett barns situation efter avslutad utredning 
Nämnden får besluta om uppföljning av ett barns situation om en utredning som rör 
barnets behov av stöd eller skydd har avslutats utan insats (11 kap. 4 a § SoL). En 
sådan uppföljning får ske om barnet bedöms vara i särskilt behov av nämndens 
stöd eller skydd men samtycke till sådan åtgärd saknas. Det ska inte heller förelig- 
ga sådana omständigheter att åtgärder enligt LVU är tillämpliga. 

Vid en sådan uppföljning får nämnden ta behövliga kontakter och samtala med 
barnet utan vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är närva- 
rande (11 kap. 4 c § SoL). 
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Uppföljningen ska avslutas senast två månader från det att utredningen avslutats 
eller när nämnden dessförinnan finner skäl att inleda utredning enligt 11 kap. 1 § 
SoL. 

4.10 Genomförande av insats 
De insatser som beviljas och genomförs ska vara av god kvalité och bygga på kun- 
skap och beprövad erfarenhet. Insatserna ska syfta till att motverka de riskfaktorer 
som upprätthåller problematiken och som identifierats under utredningen. Vid alla 
insatser ska en vårdplan alternativt ett uppdrag formuleras, där målen med insat- 
sen framgår. Det ska också finnas en genomförandeplan vid alla insatser. Barn och 
vårdnadshavare ska vara delaktiga i upprättandet av planerna. 

 

4.11 Uppföljning 
Alla insatser ska följas upp och utvärderas utifrån målen i vårdplan/uppdrag samt 
genomförandeplan. Nämnden ska verka för att barn och vårdnadshavare är 
delaktiga vid uppföljningen. Barnet eller den unge ska själva få uttrycka sina 
åsikter i samband med uppföljning. 

Vad som framkommit under uppföljningen ska dokumenteras. I dokumentationen 
ska det framgå när och på vilket sätt insatsen följts upp. Om behoven hos barnet 
förändras på ett sätt som gör att socialnämnden bedömer att insatsen inte längre 
motsvarar barnets behov, ska detta dokumenteras tillsammans med information 
om vilka åtgärder som nämnden har vidtagit för att anpassa insatsen till barnets 
behov. 

4.12 Uppföljning av ett barns situation vid avslutad placering 
Nämnden får besluta om uppföljning av ett barns situation efter det att en placering 
i ett familjehem, stödboende eller i ett hem för vård eller boende har upphört (11 
kap. 4 b § SoL). En sådan uppföljning får ske om barnet bedöms vara i särskilt be- 
hov av nämndens stöd eller skydd men samtycke till sådan åtgärd saknas. Det ska 
inte heller föreligga sådana omständigheter att åtgärder enligt LVU är tillämpliga. 

Vid en sådan uppföljning får nämnden ta behövliga kontakter och samtala med 
barnet utan vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är närva- 
rande. (11 kap. 4 c § SoL). 

Uppföljningen ska avslutas senast två månader från det att utredningen avslutats 
eller när nämnden dessförinnan finner skäl att inleda utredning enligt 11 kap. 1 § 
SoL. 

5 Vård utanför det egna hemmet 

5.1 Vård enligt socialtjänstlagen eller LVU 
Då behov av att ett barn eller en ung person vårdas utanför det egna hemmet före- 
ligger, ska bestämmelserna i socialtjänstlagen om att insatserna ska utformas och 
genomföras tillsammans med barnet och vårdnadshavarna i första hand tillämpas. 
Dock – om barnets hälsa och utveckling utsätts för en påtaglig risk att skadas och 
samtycke till behövliga insatser inte föreligger – kan åtgärder enligt lag med sär- 
skilda bestämmelser om vård av unga, LVU bli nödvändiga. Utöver ovan förutsätt- 
ningar, ska någon av situationerna som anges i 2 och/eller 3 §§ LVU föreligga. 
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När ett barn placeras skall det i första hand övervägas om barnet kan tas emot av 
någon anhörig eller annan närstående. Vad som är bäst för barnet skall dock alltid 
beaktas (6 kap. 5 § SoL). När det gäller familjehemsvård sker hänvisning till nämn- 
dens riktlinjer för familjehemsvård. 

6 a § LVU ger nämnden möjlighet att besluta om omedelbart omhändertagande i 
vissa internationella situationer då svensk domstol inte är behörig att besluta om 
beredande av vård (åtgärd av behörig utländsk myndighet kan inte avvaktas) pga. 
risken för den unges hälsa. 

5.2 Miljöfallen - 2 § LVU 
I det fall barnet utsätts för fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, 
brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet, kan omhändertagande 
enligt 2 § LVU bli aktuella. Vård enligt denna paragraf kan ges till den unges 18- 
årsdag. 

Har den unge beretts vård med stöd av 2 §, ska socialnämnden minst en gång var 
sjätte månad överväga om vård enligt lagen fortfarande behövs och hur vården bör 
inriktas och utformas (13 § 1 st. LVU). 

5.3 Beteendefallen - 3 § LVU 
Vård kan också ges med stöd av 3 § LVU om den unge genom missbruk av beroen- 
deframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande 
beteende utsätter sig för en påtaglig risk. Vård enligt 3 § kan beslutas fram till den 
unge fyller 20 år, men fortgå fram till den unge blir 21 år. 

Har den unge beretts vård med stöd av 3 §, ska socialnämnden inom sex månader 
från dagen för verkställighet av vårdbeslutet pröva om vård med stöd av lagen ska 
upphöra. Denna fråga ska därefter prövas fortlöpande inom sex månader från se- 
naste prövning (13 § 2 st. LVU). 

5.4 Offentligt biträde 
När det står klart att socialtjänsten ska ansöka om vård enligt LVU ska anmälan om 
behov av offentligt biträde göras hos förvaltningsrätten. Nämnden kan lämna 
förslag på vem de önskar som ombud för barnet. 

 
5.5 Ansökan om LVU 
Enligt 4 § LVU ska en ansökan om LVU innehålla: 

 
• en redogörelse av barnets eller den unges förhållanden 
• de omständigheter som utgör grund för att barnet eller den unge behöver 

beredas vård 
• tidigare vidtagna åtgärder 
• den vård som nämnden avser att anordna 
• hur relevant information lämnats till den unge 
• vilket slags relevant information som lämnats 
• barnets eller den unges inställning 

 
En ansökan bör innehålla dessa fem dokument: 

 
• Ansökan om vård där grunderna för vård anges 
• Protokollsutdrag från nämnden om beslutet 
• Social utredning 
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• Läkarintyg 
• Vårdplan 

 
Dokumentationen ska användas i en domstolsprocess och det är viktigt att ansökan 
är tydlig och stringent. 

 
5.6 Omedelbart omhändertagande enligt LVU 
I vissa situationer måste Humanistiska nämnden ingripa omedelbart och ska då 
fatta beslut om omedelbart omhändertagande, 6 § LVU. 
För att ett omedelbart omhändertagande ska få ske måste det vara sannolikt att 

barnet/den unge behöver vård enligt LVU. Det måste också stå klart att beslut om 
vård inte kan avvaktas med hänsyn till: 

 
• risken för barnets/den unges hälsa eller utveckling 
• att den fortsatta utvecklingen allvarligt kan försvåras 
• att vidare åtgärder hindras 

 
Ett omedelbart omhändertagande bör alltid övervägas när ett barn under 18 år 
häktas. Även för unga 18-20 år kan ett omhändertagande ske som alternativ till 
häktning. 

 
Omedelbart omhändertagande förutsätter att utredning enligt 11 kap 1 § SoL har 
inletts och placeringen ska alltid inledas utanför det egna hemmet minst ett dygn. 
Beslut om placering enligt 11 § LVU måste tas samtidigt som det omedelbara 
omhändertagandet. Detta beslut kan överklagas. Beslut om omedelbart 
omhändertagande fattas av Humanistiska nämndens individ- och familjeutskottet 
och gäller omedelbart. Om utskottet inte hinner sammankallas kan utskottets 
ordförande eller annan förordnad ledamot fatta beslutet. Så kallade 
ordförandebeslut anmäls på Individ- och familjeutskottets nästkommande 
sammanträde. Se nämndens delegeringsordning. 

 
Beslut om omedelbart omhändertagande ska underställas Förvaltningsrätten inom 
en vecka från den dag då beslutet fattades. Om beslutet inte inkommer inom en 
vecka så upphör omhändertagandet, se 7 § LVU. Om Förvaltningsrätten fastställer 
beslutet om omedelbart omhändertagande, ska nämnden inom fyra veckor från den 
dag då omhändertagandet verkställdes ansöka hos Förvaltningsrätten om att 
barnet/unge ska beredas vård med stöd av LVU. Förvaltningsrätten kan medge 
förlängning av denna tid, om ytterligare utredning eller någon annan särskild 
omständighet gör det nödvändigt, se 8 § LVU. 

 
Ett beslut om omedelbart omhändertagande får inte verkställas om den unge är 
häktad. Om det inte längre finns skäl för ett omhändertagande, ska nämnden 
besluta att detta genast ska upphöra, se 9 § LVU. 

 
Nämnden har i vissa fall möjlighet att få biträde av polismyndigheten för att 
genomföra beslut. De situationerna är angivna i 43 § LVU. 

 
5.7 Placeringar enligt socialtjänstlagen 
När ett barn eller en ung person placeras i ett annat hem än det egna, ska social- 
nämnden minst en gång var sjätte månad överväga om vården fortfarande behövs 
och hur vården bör inriktas och utformas (6 kap. 8 § SoL). För att tillgodose 
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barnets behov och för att barnets röst skall göras hörd bör vården följas upp 
genom besök ytterligare en gång mellan övervägandena, uppföljningen 
dokumenteras i barnets akt. Detta gäller även placeringar enligt LVU. 

 

5.8 Hälsoundersökning 
När ett barn, 0-18 år, eller ung person, 18-20 år, placeras utanför det egna hem- 
met, ska socialnämnden, om det inte är obehövligt, underrätta Region Sörmland 
om att barnet ska erbjudas en hälsoundersökning (11 kap. 3 a § SoL). Grunden är 
att barnet och den unge ska läkarundersökas och dess behov av tandvård tillgodo- 
ses. Detta regleras av ett gemensamt avtal mellan kommunerna i Södermanland 
och Region Sörmland (Bestämmelsen gäller placeringar enligt både SoL och LVU). 

När en hälsoundersökning blir aktuell tillhandahåller BBIC ett dokumentationsstöd. 
Detta i form av anvisningar till läkaren eller sjuksköterskan samt ett dokumenta- 
tionsstöd i form av ett utlåtande. 

Enligt 32 § LVU får nämnden besluta om läkarundersökning av barnet/den unge. 
Om föräldrarna motsätter sig läkarundersökning kan detta vara tillräcklig anledning 
för att besluta om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU. 
 
5.9 Skyddad folkbokföring 

     Enligt 30 § tredje stycket folkbokföringslagen (1991:481) framgår när socialnämnden får    
     ansöka om skyddad folkbokföring för barn som vårdas enligt 2 § LVU. Detta är aktuellt mot: 
 

1. båda vårdnadshavarna eller, om barnet endast har en vårdnadshavare, mot 
vårdnadshavaren 

2. den ena vårdnadshavaren när den andre vårdnadshavaren inte vill eller förmår skydda 
barnet 

3. mot en annan person än vårdnadshavaren eller vårdnadshavarna när vårdnadshavaren 
eller vårdnadshavarna inte vill eller förmår skydda barnet. 
 

6 Planer 

6.1 Utredningsplan 
Vid varje utredning ska det upprättas en utredningsplan. Utredningsplanen är ett 
arbetsmaterial som utgår från anmälan/ansökan och som vid behov ska revideras 
under utredningens gång. Se avsnitt 4.4. 

6.2 Vårdplan 
En vårdplan ska alltid upprättas för barn och unga som placeras utanför det egna 
hemmet, både enligt SoL och LVU (11 kap. 3 § SoL). Vårdplanen, som bygger på 
de centrala behov som beskrivits i beslutsunderlaget, är ett fristående dokument. I 
vårdplanen ska det framgå vilka tydliga och uppföljningsbara mål som ligger till 
grund för vården. Målen ska peka på den önskade förändringen för barnet eller den 
unga. 

Vårdplanen ska även beskriva de åtgärder och insatser som andra huvudmän har 
ansvar för. 

6.3 Uppdrag 
Vid öppna insatser ska insatsens mål formuleras i ett uppdrag till den som ska utfö- 
ra insatsen. Uppdraget ska ha sin utgångspunkt i de centrala behov som beskrivits i 
beslutsunderlaget. Uppdragets mål ska vara konkreta och uppföljningsbara och 
peka på den önskade förändringen. 
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6.4 Genomförandeplan 
Vid alla externa insatser, oavsett om de gäller öppenvård eller placering, ska en 
genomförandeplan upprättas. Genomförandeplanen ska beskriva hur den beslutade 
insatsen ska genomföras. Utgångspunkten ska vara uppdraget som utföraren fått. 

Genomförandeplanen ska även beskriva de åtgärder och insatser som andra hu- 
vudmän har ansvar för. 

 
Genomförandeplanen vid externa öppna insatser bör upprättas hos den som ska 
utföra insatsen. Undantag är dock insatser i form av kontaktperson, kontaktfamilj 
och särskilt kvalificerade kontaktpersoner, där ansvaret för upprättandet av planen 
ligger kvar hos handläggaren i ärendet. Detta med anledning av att utförarna i des- 
sa fall är lekmän. För närvarande är dokumentationsstödet utformat så att uppdrag 
och genomförandeplan är förenat i samma dokument i dessa fall. 

Genomförandeplanen vid placeringar i familjehem eller jourhem utformas i första 
hand av handläggande socialsekreterare i nära samverkan med barnet, vårdnads- 
havarna och familjehemmet. Så långt det är möjligt ska både barnet och vårdnads- 
havarna uppmuntras att vara aktiva i planeringen. Genomförandeplanen ska utgå 
från de mål som formulerats i vårdplanen. 

Vid HVB-placeringar ska genomförandeplanen i första hand utformas av HVB- 
hemmet. Det finns dock inget som hindrar att socialtjänsten är den som utformar 
genomförandeplanen i nära samverkan med HVB-hemmet, barnet och vårdnads- 
havaren. Det är i dessa fall viktigt att ta hänsyn till eventuella bestämmelser kring 
sekretess. 

6.5 SIP – Samordnad individuell plan 
En samordnad individuell plan (SIP) ska upprättas om ett barn har insatser från 
både socialtjänsten och hälso- och sjukvården och om någon av dessa aktörer be- 
dömer att insatserna behöver samordnas. En vårdnadshavare kan också aktualisera 
behovet av SIP. En SIP kan inte upprättas om den enskilde inte samtycker till det- 
ta. När det gäller barn är det vårdnadshavaren som ska lämna sitt samtycke, men 
barnet bör utifrån ålder och mognad tillfrågas om sin inställning. Barnet ska så 
långt det är möjligt vara delaktiga i arbetet kring en SIP. 

I planen ska framgå vilka insatser som den enskilde har och vem som ansvarar för 
att tillgodose dem. Det ska också framgå om det är kommunen eller Region Sörm- 
land som har det övergripande ansvaret för planen. 

7. Ensamkommande barn och godmanskap 

Barn som vid ankomsten till Sverige är skilda från sina föräldrar eller någon 
annan vuxen person som anses har trätt i föräldrarnas ställe kallas 
ensamkommande barn. De ensamkommande barnen omfattas av samma 
lagstiftning och regler som gäller för alla barn som vistas i landet. När 
ensamkommande barn anländer till kommunen ska utredning göras med stöd av 
11 kap 1 § SoL. 

 
Överförmyndaren förordnar, för ensamkommande barn en god man som i 
vårdnadshavares och förmyndares ställe ansvarar för barnets personliga 
förhållanden och sköter dess angelägenheter. Den gode mannen ska verka för 
barnets bästa. Ansökan om god man får göras av Migrationsverket eller av  
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nämnden i den kommun barnet vitsas enligt lag om god man för ensamkommande 
barn. Beviljas barnet uppehållstillstånd ska anmälan om behov av en särskilt 
förordnad vårdnadshavare enligt föräldrabalken göras till tingsrätten. Utses en 
särskilt förordnad vårdnadshavare upphör godmanskapet. 

 

8. Unga lagöverträdare 
Enligt 6 § Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL) ska 
socialnämnden omedelbart underrättas om ett barn under 18 år är skäligen 
misstänkt för ett brott som kan ge fängelse. Vid förhör med en sådan misstänkt, 
ska företrädare för socialtjänsten närvara om det är möjligt och det kan ske utan 
men för ut- redningen. 

Om någon som inte fyllt 15 år misstänks för ett brott får socialnämnden begära att 
polisen utreder brottet, om socialnämnden bedömer att utredningen kan antas ha 
betydelse för att avgöra behovet av socialtjänstens insatser för den unge. Vid den- 
na bedömning ska det särskilt beaktas om det är fråga om ett brott som innebär att 
den unge äventyrar sin hälsa eller utveckling eller om brottet kan antas utgöra ett 
led i en upprepad brottslighet begången av den unge. Har den unge inte fyllt tolv år 
får en brottsutredning inledas endast om det finns synnerliga skäl. Socialnämndens 
begäran hos åklagare eller polis om en utredning om brott som avser ett barn som 
inte har fyllt femton år bör göras skriftligt, och innehålla de skäl som ligger till 
grund för nämndens bedömning att en utredning behövs. 

På begäran av polis eller åklagare ska socialnämnden lämna ett yttrande, om ett 
barn under 18 år är skäligen misstänkt för att ha begått brott eller har erkänt brott. 
Yttrande ska begäras av polis eller åklagare innan beslut fattas i åtalsfrågan. Utöver 
vad som anges i 11 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lag- 
överträdare bör ett yttrande innehålla uppgifter om: 

• vilka brottsmisstankar som ligger till grund för det 

• på vilket sätt de åtgärder som socialnämnden föreslår syftar till att motverka 
att barnet eller den unge utvecklas ogynnsamt 

• vilken inställning barnet eller den unge har till ungdomstjänst 

• vilken inställning barnet eller den unge har till att bli kontaktad av medlings- 
verksamhet. 

Om en ungdom döms till påföljden ungdomstjänst är det kommunen som ansvarar 
för att påföljden kan verkställas så snart som möjligt samt utse en person som är 
ansvarig för den unges påföljd, för närvarande en anställd hos socialförvaltningens 
öppenvård. Om den planerade ungdomstjänsten inte följs ska handläggande social- 
sekreterare underrätta åklagarmyndigheten. Socialnämnden ska erbjuda barnet 
eller den unge en uppföljande kontakt i anslutning till att ungdomstjänst eller ung- 
domsvård avslutas. 

9. Våld i nära relation 
Våld i nära relationer kan ta sig många olika uttryck och utgör ofta ett mönster av 
handlingar. Exempel på våldstyper är fysiskt, sexuellt och psykiskt våld och/eller 
hot om våld samt försummelse. 

Nämnden ansvarar för att ett barn, som utsatts för brott, och dennes närstående 
får det stöd och den hjälp som de behöver. Nämnden ska särskilt beakta att ett 
barn som upplevt våld eller andra övergrepp av eller mot närstående är offer för 
brott och ansvara för att barnet får det stöd och den hjälp som barnet behöver. När 
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nämnden får kännedom om att ett barn misstänks ha utsatts för och/eller upplevt 
våld ska utredning enligt 11 kap. 1 § SoL alltid inledas (SOFS 2014:4 6 kap 1§). 

När det gäller socialkontorets arbete med barn och unga som utsätts för våld och 
bevittnat våld i familjen hänvisas till nämndens Handlingsplan våld i nära relation. 

9.1 Barnahus 
Vid misstänkta fysiska, psykiska eller sexuella övergrepp mot barn och unga sam- 
verkar socialtjänsten med Barnahus i Nyköping. På Barnahus samverkar represen- 
tanter från socialtjänst, polis, åklagare samt Region Sörmland. Syftet med samver- 
kan är för att barnet ska förhöras i en trygg och barnanpassad miljö samt att bar- 
net ska slippa upprepa sin berättelse för flera olika myndigheter. Socialkontoret har 
representant i både styrgrupp och arbetsgrupp för Barnahus. 

9.2 Hedersrelaterat våld och förtryck 
Hedersrelaterat våld och förtryck kan te sig på många olika sätt: fysiskt, psykiskt, 
sexualiserat eller genom andra våldstyper, precis som våld i nära relation generellt. 
Det inkluderar även könsstympning, påtvingad abort, tvångsgifte och påtvingat 
eller understött självmord. Motivet till varför våldet utövas skiljer hedersrelaterat 
våld och förtryck från annat våld genom att grunden är att upprätthålla en familjs 
eller släkts heder. Hedern innehas framför allt av män men riskeras genom kvin- 
nors och flickors faktiska eller påstådda beteende. 

När det gäller socialkontorets arbete med barn och unga som lever i eller misstänks 
leva i hederskontexter hänvisas till nämndens Handlingsplan mot hedersrelaterat 
våld och förtryck. 

 
9.3 Utreseförbud 

 
Utreseförbud enligt 31 § a-i är ett rättsligt verktyg för att skydda barn om det finns en 
påtaglig risk för att någon som är under 18 år förs utomlands eller lämnar Sverige i syfte att 
ingå äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse, eller könsstympas, ska han eller hon 
förbjudas att lämna Sverige.  

10. Övrigt 

10.1 Yttranden 
När andra myndigheter begär humanistiska nämndens yttrande har nämnden en 
skyldighet att yttra sig. En utredning ska alltid inledas oavsett vad den enskilde 
har för inställning. En begäran om yttrande, från exempelvis polis eller åklagare 
eller från kammarrätt i en LVU-process handläggs på samma sätt som andra 
utredningar inom socialtjänsten och ska dokumenteras och kommuniceras som 
andra utredningar. 

 
10.2 Beslut om vård, behandling eller insatser för barn när den ena 
vårdnadshavaren inte samtycker 
Enligt 6 kap 13 a § FB kan socialtjänsten besluta att ett barn kan vårdas mot den 
ena vårdnadstagarens vilja, förutsatt att vården krävs för barnets bästa. Beslut 
avser psykiatrisk och psykologisk utredning och behandling, behandling i öppna 
former samt utseende av en kontaktperson eller familj enligt socialtjänstlagen. 
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Reglerna omfattar också vissa åtgärder enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade. Om barnet självt anses kunna samtycka till eller motsätta sig 
olika behandlingar krävs inget samtycke från vårdnadshavarna. Beslutet om 
medgivande fattas av Humanistiska nämndens individ- och familjeutskottet efter 
noggrann utredning och prövning. 

10.3 Ej verkställda beslut 
Alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader 
från dagen då beslutet fattades ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO). Även ärenden där verkställigheten avbryts och inte återupptas inom tre 
månader ska anmälas. Rapportering sker en gång per kvartal. 

 
10.4 Kommunicering och underrättelse om beslut 
En myndighet får inte avgöra ett ärende som avser myndighetsutövning mot 
enskild utan att den som är sökande har underrättats. Skyldigheten att 
kommunicera ska fullgöras i två steg. 

 
• Den som har ställning som part ska underrättas om utredningsmaterialet 
• Få möjligheter att yttra sig över det 

 
Denna skyldighet gäller även yttrande till annan myndighet exempelvis åklagare 
och domstol samt ansökan om vård enligt LVU enligt Förvaltningslagen 25 §. 
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Delårsbokslut med helårsprognos 2022 för Barn och 
Utbildning 

 
Förslag till beslut 
1. Humanistiska nämnden överlämnar Barn– och utbildnings delårsbokslut 2022 till 
kommunstyrelsen. 
 
2. Humanistiska nämnden godkänner nämndens helårsprognos 2022 för Barn- och 
utbildning. 
 
Ärendet 
Resultatet per den sista augusti är +4 015 tkr exkl. avstämning central buffert.  
Prognosen för Barnomsorg och utbildning beräknas för helåret 2022 till -5 384 tkr 
inklusive Humanistiska nämndens buffert, resultatöverföring och justering mot 
central buffert. Prognosen är lagd för att nå skollagens krav i alla verksamhetsdelar. 

De senaste årens tillväxt har medfört ökade volymer och inom förvaltningens 
samtliga verksamhetsdelar. Demografisk kompensation har givits inom barn- och 
elevpeng. Nya skollokaler har tagits i drift. Tillväxten i elevantal har mötts med fler 
undervisningsgrupper på Fornbyskolan och Skärlagskolan vilket innebär att 
enheternas intäkter ännu inte balanserar kostnaderna för att bemanna inom 
budget. Successivt ökar nu elevantalet och ekonomin kommer att stabiliseras. 

De centrala enheterna skolskjutsar, språkcentrum, SFI och vuxenutbildning har inte 
demografisk kompensation. Sammantaget står den delen av verksamheten för en 
stor del av BoU:s hela underskott:  Skolskjutsar -3,5Mkr,  

Språkcentrum -2,9 MKr  
   SFi/Vux –1,8 MKr 
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Delårs-
bokslut 
2022 

Helårs-
prognos 
2022 

Budget, netto 283 613 424 369 
Utfall, netto 279 598 435 119 
Avvikelse exkl. avst. 
central buffert 4 015 -10 750 
Avvikelse inkl. avst. central 
buffert    -5 384 

varav resultatöverföring 1 178 1 767 
 
 

VERKSAMHETSOMRÅDE 
• Förskola 
• Skolbarnomsorg 
• Förskoleklass 
• Grundskola 
• Särskola 
• Gymnasieutbildning 
• Vuxenutbildning 
• Svenska för invandrare (SFI) 
• Kommunens aktivitetsansvar  

 
EKONOMISK ANALYS 
Resultat per augusti 
Resultatet per den sista augusti är +4 015 tkr 
exkl. avstämning central buffert.  

Årsprognos 
Prognosen för Barnomsorg och utbildning 
beräknas för helåret 2022 till – 5 384 tkr 
inklusive Humanistiska nämndens buffert, 
resultatöverföring och justering mot central 
buffert.  
 
De senaste årens stora befolkningstillväxt har 
medfört ökade kostnader inom förvaltningen. 
Demografisk kompensation har getts på barn- 
och elevpeng men de centrala delarna har inte 
kompenserats i samma omfattning detta 
påverkar tydligt språkcentrum, SFI och 

vuxenutbildning. Sammantaget står denna 
avvikelse i stort för BoU:s hela underskott. 
Prognosen är lagd för att nå skollagens krav.  

Risker framåt är kopplat effekter av pandemin 
med en utbildningsskuld inom samtliga 
verksamhetsgrenar.  

Prognos inkl volymjustering o res.öf 
Buffert 3 598 
Ledning/Administration 0 
Skolskjutsar -3 543 
Språkcentrum -2 890 
Resurscentrum 356 
Särskola -1 597 
Barnomsorg  3 185 
Grundskola  40 
Resultatenheter, inkl res.övf. -3 994 
Gymnasie o aktivitetsansv. 1 247 
Vuxenutbildning/SFI -1 786 
Totalt, tkr -5 384 
 
Antalet barn i grundskola och gymnasieskola 
beräknas bli fler än budget. Antalet barn i 
förskola beräknas att bli i stort sett enligt 
budget. Sammantaget kommer detta göra att 
budgeten kommer att ökas vid avstämning 
central buffert.  
 
Barnomsorg centralt visar ett överskott på 
3 185 tkr. Detta överskott avser till största 
del ökade intäkter för barnomsorgsavgifter till 
följ av att antalet barn inom barnomsorg ökat 
de senaste åren. 
 
Behoven av elevhälsa och stöd till elever i 
förskolan och grundskolan är fortsatt högt.  
Resursfördelning enligt skollagen görs med 
riktade statsbidrag och kvalitetsmedel, vilka 
fördelas för att möta barn och elevers olika 
behov.  
 
Skolskjutsar beräknas ge ett underskott på 
3 543 tkr ökade kostnader beror på fler 
elever i skolskjutssystemet samt 
uppräknade avtal kopplat ökade 
drivmedelskostnader enligt index. 
 
Särskoleverksamhet visar en prognos på ett 
underskott på 1 597 tkr. Orsaken till 
underskottet är att Kyrkskolan, 
Fornbyskolan, Skärlagskolan och 
Hedebyskolan har och kommer att ha 
enstaka elever som läser enligt särskolans 
läroplan vilket innebär att lönekostnader per 
elev blir hög. Särskolan kommer de 
närmaste åren fortsatt att ha ett fåtal elever 



och samverkan kommer successivt att öka 
med grundskolan för att nyttja resurser 
effektivt. 
 
Resultatenheternas sammanlagda prognos för 
helåret 2022 visar på ett underskott på 4 010 
tkr inkl. resultatöverföring från 2021 på 1 767 
tkr.  
Tillväxten i elevantal har de senaste åren 
inneburit fler undervisningsgrupper på 
Skärlagskolan vilket innebär att intäkter inte 
ännu balanserar kostnaderna för att bemanna 
undervisningsgrupperna. Successivt ökar 
elevantalet på Skärlagskolan och ekonomin 
kommer att stabiliseras.  
Samtliga vårdnadshavare har kunnat få de 
önskade skolvalen vid val av skola till 
förskoleklass. 
 
Flera aktiviteter pågår för att 
verksamhetsutveckla och säkra 
verksamheten inom budget med det årliga 
rationaliseringsuppdraget. Lösningarna 
behöver vara långsiktiga och riktas mot 
kompetens och behörighet. 
Lärarbehörigheten har stärkts under de 
senaste åren. Rektorerna arbetar med 
tjänstefördelningarna till hösten för att 
fortsatt prioritera kompetens med behörig 
personal vilket innebär att färre 
visstidsanställda outbildade personer kommer 
att behövas.  
 
Trosa kommuns kommunmottagning av 
nyanlända med mottagande av främst 
barnfamiljer de senaste fem åren ger fortsatt 
behov av riktade insatser i alla 
verksamhetsdelar. 
Helårsprognosen ger för språkcentrum med 
kartläggning, modersmål och 
studiehandledning ett underskott på 2 890 
tkr.  
 
Sammantaget beräknas vuxenutbildningen 
och SFI ge ett underskott på 1 786 tkr. 
Vuxenutbildningens och SFI-undervisningens 
omfattning är svår att planera för och således 
även att budgetera. Här behövs en modell för 
hur beräkningen ska ske. Vuxenutbildningen 
är till stora delar arbetsmarknadsrelaterad 
och SFI-utbildningen är omvärldsrelaterad. 
 
Gymnasieverksamheten prognostiserar ett 
överskott på 1 028 tkr efter avstämning 

central buffert. Eftersom antagningen till 
gymnasiet för nya årkurs 1:or inte ännu är 
klar är denna prognos är osäker. 
 

MÅLUPPFYLLELSE 
Nämndens måluppfyllelse har under läsåret 
21/22 varit gott. Det kan finnas en 
pandemiskuld kvar i verksamheten som 
eventuellt  kvarstår något eller några år 
framåt. I dagsläget ser vi inga egentliga tecken 
som oroar för detta. Resultatnivån är hög på 
såväl läskunnighet i årskurs 1 och behörighet 
till gymnasiet. Meritvärdena är på 
genomsnittet något lägre än tidigare år men 
de individuella skillnaderna i meritpoäng är 
stora.  

VÄSENTLIGA 
PERSONALFÖRHÅLLANDEN 
Totalt, tkr 2022 08 2021 08 
      
Antal årsarbetare 430 420 

Antal kvinnor 392 387 
Antal män 51 51 
Frisknärvaro % 49 56 
Andel månadsavlönade som har fem eller 
färre sjukdagar per år. 
  
 
Personalkostnaderna är den största posten 
inom verksamhetsområdet. Antalet 
årsarbetare har ökat något och det hänger 
givetvis tätt samman med att 
verksamheten växer. Skolpengen är den 
huvudsakliga finansieringskällan och 
verksamheten blir således känslig för 
svängningar avseende årskullarnas 
storlekar, in och utflyttning osv. 

Rekryteringarna som gjorts har fallit väl ut 
och verksamheterna anser att de har en 
tillfredsställande personalförsörjning. 

Verksamheten har i stort sett legitimerad 
personal där det så krävs och god 
kompetens inom personalgruppen i sin 
helhet. 

Frisknärvaron har ökat men inom till 
exempel förskolans är sjukfrånvaron 
fortsatt hög.  

 
 



VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR 
RESULTAT OCH EKONOMISK 
STÄLLNING 
Pandemin har lärt oss mycket om att vara 
flexibla, lösningsorienterade och tänka nytt. 
Detta är kunskap och kompetens som behöver 
generaliseras och dokumenteras. Vi befinner oss 
alltjämt i en omvärld som är ostabil och som 
kan komma att förändra vårt sätt att planera 
och organisera verksamheten. 

 Ökade kostnader och brist på vissa varor kan 
komma att påverka verksamheten.  

 
HÄNDELSER AV VÄSENTLIG 
BETYDELS 
Fokus kommer alltjämt att vara på det 
systematiska kvalitetsarbetet. Systemen är på 
plats men arbetsformerna är under utveckling.  

Skolkontoret/grundskolan startat i dagarna 
implementeringen av SchoolSoft, ett  
kommunikations- och dokumentationsverktyg,  
som på sikt kommer bidra till ökad systematik 
och förstärka de kvalitativa processerna. 

 

FÖRVÄNTAD UTVECKLING 
Utvecklingen framåt ser positiv ut. BoU har en 
kompetent och engagerad personalgrupp. 
Personalgruppen är stabil och rekryteringsläget 
ser bra ut. Trosa kommun har en stabil 
chefsförsörjning med erfarna ledare.  

Bra verksamhetslokaler kommer att finnas för 
att täcka behoven under de närmaste åren. 

Det finns fortsatt risker som är kopplat pandemins 
utbildningsskuld. Det kan påverka ökat stödbehov 
och insatser i samverkan med socialtjänsten, fritid 
och regionen. Arbetet med att stötta barn och unga 
behöver fortsätta med särskilt fokus på att främja 
god skolnärvaro och hälsa. 

Under senhösten och nästa år kommer 
grundskolorna att få en ny lärplattform, Schoolsoft, 
implementering påbörjas inom kort. 

 

 

VERKSAMHETSMÅTT 
Antal 
Barn/Elever Redov Budget Prognos 
  2021 2022 2022 
Förskola       
Förskola 1-3 år 435 440 437 
Förskola 4-5 år 339 349 353 
Summa 774 789 790 
        
Skolbarnomsorg 690 748 746 
        
Grundskola       
Förskoleklass 187 186 193 
År 1-5 910 916 938 
År 6 178 182 183 
År 7-9 529 542 551 
Summa 1 804 1 826 1865 
        
Gymnasieskola 534 499 516 

 
 
UPPLYSNING OM VÄSENTLIGA 
PRIVATA UTFÖRARE 
Det finns fyra förskolor med annan huvudman 
än Trosa kommun. 

Inom grundskolan har kommunen ingen 
etablerad skola med fristående huvudman. Dock 
har kommunen enstaka grundskoleelever som 
fullgör sin utbildning i verksamhet med 
fristående huvudman. Så även när det gäller 
elever mottagna i grundsärskolan. 

På gymnasiesidan har vi i skrivandets stund 
inga siffror för året men förra året valde 66% av 
Trosas ungdomar till gymnasieskolor med 
fristående huvudman. 

 



Humanistiska nämndens BoU mål 

Mål Målprecisering
Upp-
fyllelse Trend Utfall Mätmetod Kommentar

Rubrik
Grundskola

1.
Föräldrar och elever ska 
vara trygga och nöjda 
med verksamheten 

Trygghet och nöjdhet mäts i en 
tiogradig skala. Målet anses 
vara nått då sammanvägt 
resultat når 7 eller högre

Målet mäts i 
Skolinspektionens 
skolenkät. Elevenkäten 
riktar sig till elever i 
grundskolans årskurs 5 
och 9. Föräldraenkäten 
riktar sig till 
föräldrar/vårdnadshavar
e med barn i 
förskoleklass samt 
grundskola och 
grundsärskola, oavsett 
årskurs. 

Relaterar till KF:s 
mål 1 och 2 gällande 
medborgarnas 
behov och önskemål

2.

Höga och positiva 
förväntningar

Målet nås när 90 % eller fler av 
eleverna uppger stämmer helt 
eller ganska bra: att deras 
lärare förväntar sig att de skall 
nå kunskapskraven i alla 
ämnen och att de vet vad de 
behöver kunna för att kunna 
nå kunskapskraven 

Målet mät i elevenkät 
med sju frågor för 
årskurs 5 och årskurs 8

3.

Alla elever kan läsa i 
årskurs ett och når 
kravnivåerna i de 
nationella proven i 
svenska och matematik 
i årskurs tre.

Målet i årskurs ett anses vara 
nått då 100% av eleverna når 
nivå A eller högre. Målet i 
årskurs tre anses vara nått då 
100% av eleverna når godkänd 
kravnivå i svenska och 
matematik i de nationella 
proven.

Elevernas resultat i 
läsning i årskurs ett 
mäts enl. Skolverkets 
bedömningsstöd, nivå A. 
De nationella proven 
mäts i svenska och 
matematik i åk 3

4. Grundskoleeleverna når 
gymnasiebehörighet

Målet anses vara nått då 90 % 
eller fler av eleverna har 
gymnasiebehörighet då de 
lämnar årskurs nio.  (Riket 
84,3 procent 2019) 

Mäts i slutbetyg åk 9

Samverkan

5.

Samverkan kring barn 
och unga inom Trosa 
kommuns verksamheter 
fungerar bra

Verksamheter är nöjda med 
hur samverkan fungerar (svara 
3-4 på en skala 1-4) i en årlig 
enkät. Samverkansforum där 
socialkontoret och skolkontoret 
medverkar leder till lämpligt 
stöd för barn och ungdomar

Egen uppföljning i 
enkätform. Uppföljning 
av alla 
samverkansforum med 
utvärdering av deltagare

Engagemang 

6.
Hållbart 
medarbetarengagemang
, HME 

Medarbetar inom barn och 
utbildning ska ge ett betyg som 
utifrån Index ger  en placering 
bland de 10 % bästa 
kommunerna som genomför 
undersökningen

Årlig enkät med frågor 
som har tagits fram av 
RKA och SKL/index

Relaterar till KF:s 
mål 10 gällande 
medarbetarengage
mang

Kommentar:
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Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-09-29 
Diarienummer 
HN 2022/53 

  

Utbildningsplan, sammanhållen utbildning för nyanlända 
med utbildningsplikt 

 
Förslag till beslut 
Humanistiska nämnden antar utbildningsplanen; sammanhållen utbildning för 
nyanlända med utbildningsplikt.  
 
 
Ärendet 
Riksdagen har beslutat om en skollagsändring. Beslutet innebär att kommunerna är 
skyldiga att erbjuda vissa nyanlända en sammanhållen utbildning inom den 
kommunala vuxenutbildningen. Kommunens skyldighet riktar sig till de nyanlända 
som tar dela av insatser inom etableringsprogrammet. 
Utbildningsplanen ska godkännas av hemkommunen. 
 
Lagändringen gäller f o m 1 augusti 2022. 
 
  
 
 
Inger Fransson  Alexandra Welén Degerman  
Skolchef   Rektor   
    
 
Bilaga 
Utbildningsplan 
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Utbildningsplan om sammanhållen utbildning för nyanlända 
med utbildningsplikt 

 
Inledning 

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen. Beslutet innebär att kommunerna ska vara 
skyldiga att erbjuda vissa nyanlända som tar del av insatser inom det så kallade 
etableringsprogrammet en sammanhållen utbildning inom KOMVUX. Nyanlända med kort 
utbildning som inte bedöms matchas mot arbete under tiden i etableringsprogrammet ska i 
huvudsak ta del av kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI) eller 
motsvarande utbildning vid folkhögskola, samhällsorientering och utbildning inom 
kommunal vuxenutbildning (KOMVUX) på grundläggande eller gymnasial nivå, KOMVUX 
som särskild utbildning eller motsvarande utbildning inom folkhögskolan. Om man 
omfattas av utbildningsplikt betyder det att man måste ansöka om studier hos Komvux eller 
folkhögskola. 

Syfte 

Syftet med den sammanhållna utbildningen är att ge deltagarna sådana kunskaper som de 
behöver för att kunna studera vidare eller etablera sig på arbetsmarknaden. Utbildningen 
ska omfatta minst 23 timmars undervisning i veckan i genomsnitt och följa en plan som är 
beslutad av hemkommunen. Utbildningsplanen ska innehålla uppgifter om utbildningens 
syfte, organisation och huvudsakliga innehåll. 

Lagändringarna börjar gälla den 1 augusti 2022. 

 (Utbildningsutskottets betänkande 2021/22:UbU9) 

 
Behovet av utbildning i relation till samhället och arbetslivet 
 
Arbetsförmedlingen har tagit fram en målgruppsanalys som ligger till grund för 
utbildningsplanen. I målgruppsanalysen gör Arbetsförmedlingen bedömning av 
elevgruppens kunskaper, erfarenheter och förutsättningar.  
 
Analys av behov hos målgruppen (Vägen till arbete 27/5-2022): 
 

• Individuell progression samt uppflyttning under utbildningens gång 
• Tydlig struktur kring inlärning  
• Språkinlärning med alfabetisering efter behov 
• Grundläggande IT-kunskaper och tillgång till en egen dator 
• Baskurs i matematik 
• Baskurs i Samhällsorientering 



 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 
Innehåll – utbildningens upplägg 
    
BAS-paket Vuxenutbildning Trosa. Utbudet av kurser som man kan kombinera i ett 
individuellt utbildningspaket: 
 

Undervisning SFI 
SVA 
Gr 

BAS 
matematik 

SO 
(obligatorisk) E-cirkel 

Jobb-
cirkel 

Tid per vecka 15 timmar 
700 
poäng 10 timmar 3 timmar 

3 – 6 
timmar  

 

2- 4 
timmar 

 

1. Vuxenutbildning Trosa erbjuder idag undervisning i svenska för invandrare (SFI) 15 

timmar i veckan. A-D kurser, studieväg 1,2,3. 

2. Vi erbjuder undervisning i SVA Grund ( 4 delkurser – 700 poäng).  



 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3. BAS matematik  (språk/ begrepp/ bas matematik motsvarande F-3, samt 

grundskolematematik utifrån individuella behov) erbjuds från den 1 augusti 2022- 10 

timmar i veckan. Kartläggning och uppföljning av individuell progression 

dokumenteras i elevens IUP (Individuell studieplan). 

Moment Kursinnehåll 

Moment 1 Kartläggning  
Introkurs - matematik 
Taluppfattning  

Moment 2 Geometri 

Moment 3  Tid 
Problemlösning 
Ordningstal  
Likhet/ större/mindre/ halv/hel 

Moment 4 Statistik  
Tabell  
Diagram  

 

4. Samhällsorienteringen (SO) 3 timmar i veckan, en kurs på 100 timmar via Viadidakt. 

Obligatorisk utbildningsinsats för nyanlända. SO räknas inte in i sammanhållen 

undervisning för nyanlända med utbildningsplikt.  

Innehåll timmar moment 
Att komma till Sverige 3x3 1 
Att bo i Sverige 4x3 2 
Att försörja sig och utvecklas i Sverige  5x3 3 
Individens rättigheter och skyldigheter 5x3 4 
Att bilda familj och leva med barn i Sverige 4x3 5 
Att påverka i Sverige 5x3 6 
Att vårda sin hälsa i Sverige 5x3 7 
Att åldras i Sverige 3x3 8 

 

5. Digitaliseringskurs/ datakurs – från 3 till 6 timmar i veckan. Eleverna gör en 

utvärdering i slutet av kursen där de bedömer sina kunskaper. Läraren gör en 

kontinuerlig bedömning av elevernas progression i praktisk tillämpning av digitala 

verktyg.  



 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

6. Jobbcirkeln – genomförs i samverkan med AMIE, studievägledare och mentor för E-

cirkeln. Jobbcirkeln är en baskurs i arbetsliv och arbetsmarknad. Avstämning av 

progression hos eleverna i form av målkontroll utifrån kursinnehåll (kontrollfrågor, 

prov, elevernas presentation). Skriftligt omdöme läggs in i IUP.  
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Anmälan av delegationsbeslut 
 
 

 

Löpnr./ 
Diarienr. 

Punkt i 
delegerings- 
ordningen 

Ärende och beslut Datum för 
beslut 

Delegat 

HN 2022/ 11.2 11.2 Beslut om åtagande att  
svara för utbildningskostnad. Avslag  
 

2022-08-05 Mats 
Larsson, 
Skolchef 

HN 
2022/49 

1.1 Brådskande ordförandebeslut – nytt 
dataskyddsombud 

2022-08-23 Michael 
Swedberg 

 



 Trosa Delegationsbeslut Sida 1(60)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-09-30 08:27 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

 Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

 2022-05-20 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  9 473,00  
 Vuxenenheten 

 2022-05-20 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  112,00  
 Vuxenenheten 

 2022-05-20 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-05-20 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  1 546,00  
 Vuxenenheten 

 2022-05-20 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  284,00  
 Vuxenenheten 

 2022-05-20 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten 
 0-17 år 

 2022-05-20 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten 
 0-17 år 

 2022-05-23 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  204,00  
 Vuxenenheten 

 2022-05-23 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  176,00  
 Vuxenenheten 

 2022-05-23 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  15 203,00  
 Vuxenenheten 

 Källa: Treserva Sida 1(60)  



 Trosa Delegationsbeslut Sida 2(60)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-09-30 08:27 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

 Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

 2022-05-23 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  344,00  
 Vuxenenheten 

 2022-05-23 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  7 141,00  
 Vuxenenheten 

 2022-05-23 Ekonomiskt bistånd  Wrande Svensson, Sofie Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  4 073,00  
 flykting Vuxenenheten 

 2022-05-23 Ekonomiskt bistånd  Wrande Svensson, Sofie Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  2 196,00  
 flykting Vuxenenheten 

 2022-05-23 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-05-23 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn Avslag IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-05-23 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-05-23 IFO Barn/Vuxen Magnusson, Anna Öppenvård IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-05-23 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 med insats IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-05-23 IFO Barn/Vuxen Magnusson, Anna Öppenvård IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-05-23 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 med insats IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-05-24 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  6 299,00  
 Vuxenenheten 

 2022-05-24 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  8 323,00  

 Källa: Treserva Sida 2(60)  



 Trosa Delegationsbeslut Sida 3(60)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-09-30 08:27 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

 Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

 Vuxenenheten 

 2022-05-24 Ekonomiskt bistånd  Wrande Svensson, Sofie Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 flykting Vuxenenheten 

 2022-05-24 Ekonomiskt bistånd  Wrande Svensson, Sofie Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  7 238,00  
 flykting Vuxenenheten 

 2022-05-24 Ekonomiskt bistånd  Wrande Svensson, Sofie Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  10 250,00  
 flykting Vuxenenheten 

 2022-05-24 Ekonomiskt bistånd  Wrande Svensson, Sofie Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  35,00  
 flykting Vuxenenheten 

 2022-05-24 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Öppenvård IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-05-24 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 med insats IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-05-24 IFO Barn/Vuxen Magnusson, Anna Öppenvård IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-05-24 IFO Barn/Vuxen Brandt, Stellamaris Öppenvård IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-05-24 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-05-25 Dödsboutredning Matchenka, Irina Utredn 20 kap 8a §  IFO Ekonomi- och  
 Ärvdabalken dödsboanmälan Vuxenenheten 

 2022-05-25 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  3 097,00  
 Vuxenenheten 

 Källa: Treserva Sida 3(60)  



 Trosa Delegationsbeslut Sida 4(60)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-09-30 08:27 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

 Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

 2022-05-25 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  1 620,00  
 Vuxenenheten 

 2022-05-25 Ekonomiskt bistånd FörvaltR/KamR/RegR Ändring av överklagat beslut IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-05-25 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  5 112,00  
 Vuxenenheten 

 2022-05-25 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  8 654,00  
 Vuxenenheten 

 2022-05-27 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  2 976,00  
 Vuxenenheten 

 2022-05-27 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  1 120,00  
 Vuxenenheten 

 2022-05-27 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  15 821,00  
 Vuxenenheten 

 2022-05-27 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  7 774,00  
 Vuxenenheten 

 2022-05-27 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-05-27 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  250,00  
 Vuxenenheten 

 Källa: Treserva Sida 4(60)  



 Trosa Delegationsbeslut Sida 5(60)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-09-30 08:27 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

 Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

 2022-05-27 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  2 862,00  
 Vuxenenheten 

 2022-05-27 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  1 155,00  
 Vuxenenheten 

 2022-05-27 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  6 815,00  
 Vuxenenheten 

 2022-05-27 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  882,00  
 Vuxenenheten 

 2022-05-27 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  7 184,00  
 Vuxenenheten 

 2022-05-27 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten 
 0-17 år 

 2022-05-27 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten 
 0-17 år 

 2022-05-27 IFO Barn/Vuxen Mehonjic, Samra Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten 
 0-17 år 

 2022-05-27 IFO Barn/Vuxen Daklallah, Amane Avsluta utredn Avslag IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-05-30 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten 
 0-17 år 

 Källa: Treserva Sida 5(60)  



 Trosa Delegationsbeslut Sida 6(60)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-09-30 08:27 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

 Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

 2022-05-30 IFO Barn/Vuxen HN/IFU/Ordförande Avge Yttr m a a överkl av beslut IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-05-30 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-05-30 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten 
 0-17 år 

 2022-05-31 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  10 423,00  
 Vuxenenheten 

 2022-05-31 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  2 555,00  
 Vuxenenheten 

 2022-05-31 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  7 531,00  
 Vuxenenheten 

 2022-05-31 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  85,00  
 Vuxenenheten 

 2022-05-31 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  8 839,00  
 Vuxenenheten 

 2022-05-31 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-05-31 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  377,00  
 Vuxenenheten 

 2022-05-31 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  6 121,00  

 Källa: Treserva Sida 6(60)  



 Trosa Delegationsbeslut Sida 7(60)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-09-30 08:27 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

 Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

 Vuxenenheten 

 2022-05-31 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-05-31 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  4 120,00  
 Vuxenenheten 

 2022-05-31 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta Yttr 11 § LUL IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-05-31 IFO Barn/Vuxen HN/IFU/Ordförande Avge Yttr m a a överkl av beslut IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-05-31 IFO Vuxen Wrande Svensson, Sofie Utredn 11:1 Ansökan 18- år IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-06-01 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-06-01 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  408,00  
 Vuxenenheten 

 2022-06-01 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  200,00  
 Vuxenenheten 

 2022-06-01 Ekonomiskt bistånd  Wrande Svensson, Sofie Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  21 547,00  
 flykting Vuxenenheten 

 2022-06-01 Ekonomiskt bistånd  Wrande Svensson, Sofie Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 flykting Vuxenenheten 

 Källa: Treserva Sida 7(60)  



 Trosa Delegationsbeslut Sida 8(60)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-09-30 08:27 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

 Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

 2022-06-01 IFO Barn/Vuxen Magnusson, Anna Öppenvård IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-06-01 IFO Vuxen Gillenberg, Linda Samtal soc sekr IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-06-01 IFO Vuxen Wrande Svensson, Sofie Avsluta utredn Ansökan 18- IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-06-01 IFO Vuxen Lampinen, Lisbeth Socialt kontrakt IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-06-02 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  880,00  
 Vuxenenheten 

 2022-06-02 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  11 142,00  
 Vuxenenheten 

 2022-06-02 IFO Barn/Vuxen Mehonjic, Samra Utredn 11:1 Ansökan 0-17 år IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-06-03 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  2 073,00  
 Vuxenenheten 

 2022-06-03 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten 
 0-17 år 

 2022-06-03 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Öppenvård IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-06-03 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Öppenvård IFO Barn- och familjeenheten 

 Källa: Treserva Sida 8(60)  



 Trosa Delegationsbeslut Sida 9(60)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-09-30 08:27 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

 Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

 2022-06-03 IFO Vuxen Matchenka, Irina Utredn 11:1 Ansökan 18- år IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-06-03 IFO Vuxen Matchenka, Irina Öppenvård IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-06-03 IFO Vuxen Matchenka, Irina Utredn 11:1 Ansökan 18- år IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-06-07 Fader-/ Föräldraskap Lampinen, Lisbeth Utredn Faderskap U IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-06-07 Familjerätt Davoust, Ann Upplysning avlämnas 6:20 §  IFO Barn- och familjeenheten 
 andra stycket  FB 

 2022-06-07 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten 
 0-17 år 

 2022-06-08 IFO Barn/Vuxen Daklallah, Amane Öppenvård IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-06-08 IFO Vuxen Gillenberg, Linda Avsluta utredn Avslag IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-06-08 IFO Vuxen Gillenberg, Linda Avslag Öppenvård IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-06-09 IFO Barn/Vuxen Nyman, Frida Avsluta utredn 0-17 med insats IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-06-10 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Yttr/Upplysn IFO IFO Barn- och familjeenheten 

 Källa: Treserva Sida 9(60)  



 Trosa Delegationsbeslut Sida 10(60)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-09-30 08:27 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

 Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

 2022-06-10 IFO Barn/Vuxen Brandt, Stellamaris Öppenvård IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-06-13 Dödsboutredning Wrande Svensson, Sofie EJ göra dödsboanmälan IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-06-13 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 med insats IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-06-13 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-06-13 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-06-13 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-06-13 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-06-13 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-06-13 IFO Vuxen HN/IFU/Ordförande Avsluta utredn Avslag IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-06-14 Ekonomiskt bistånd Neselius, Jessica Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  4 906,00  
 Vuxenenheten 

 2022-06-14 Ekonomiskt bistånd Neselius, Jessica Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-06-14 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  1 323,00  
 Vuxenenheten 

 2022-06-14 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  

 Källa: Treserva Sida 10(60)  



 Trosa Delegationsbeslut Sida 11(60)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-09-30 08:27 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

 Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

 Vuxenenheten 

 2022-06-14 IFO Barn/Vuxen HN/IFU/Ordförande Famhem SoL IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-06-14 IFO Barn/Vuxen HN/IFU/Ordförande Prövn 13 § LVU fortsatt Vård IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-06-14 IFO Barn/Vuxen HN/IFU/Ordförande Prövn 13 § LVU fortsatt Vård IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-06-14 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten 
 0-17 år 

 2022-06-14 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten 
 0-17 år 

 2022-06-14 IFO Vuxen HN/IFU/Ordförande Avsluta utredn Avslag IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-06-14 IFO Vuxen HN/IFU/Ordförande Avslag HVB IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-06-14 IFO Vuxen HN/IFU/Ordförande Avsluta utredn Avslag IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-06-14 IFO Vuxen Matchenka, Irina Avsluta utredn Ansökan 18- IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-06-14 IFO Vuxen HN/IFU/Ordförande Avslag HVB IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-06-15 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  2 810,00  

 Källa: Treserva Sida 11(60)  



 Trosa Delegationsbeslut Sida 12(60)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-09-30 08:27 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

 Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

 Vuxenenheten 

 2022-06-15 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-06-15 IFO Barn/Vuxen Brandt, Stellamaris Öppenvård IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-06-15 IFO Barn/Vuxen Brandt, Stellamaris Öppenvård IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-06-15 IFO Vuxen Gillenberg, Linda Öppenvård IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-06-15 IFO Vuxen Gillenberg, Linda Avsluta utredn Ansökan 18- IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-06-16 Dödsboutredning Wrande Svensson, Sofie Göra dödsboanmälan IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-06-16 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  400,00  
 Vuxenenheten 

 2022-06-16 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 med insats IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-06-17 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-06-17 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  1 792,54  
 Vuxenenheten 

 2022-06-17 Ekonomiskt bistånd  Wrande Svensson, Sofie Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  7 255,00  
 flykting Vuxenenheten 

 Källa: Treserva Sida 12(60)  



 Trosa Delegationsbeslut Sida 13(60)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-09-30 08:27 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

 2022-06-17 Ekonomiskt bistånd  Wrande Svensson, Sofie Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  10 250,00  
 flykting Vuxenenheten 

 2022-06-20 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-06-20 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-06-20 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-06-20 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  400,00  
 Vuxenenheten 

 2022-06-20 Familjerätt Davoust, Ann Upplysning 6 kap 20 § andra  IFO Barn- och familjeenheten 
 stycket  FB 

 2022-06-20 Familjerätt Davoust, Ann Upplysning 6 kap 20 § andra  IFO Barn- och familjeenheten 
 stycket  FB 

 2022-06-21 Ekonomiskt bistånd Neselius, Jessica Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-06-21 Ekonomiskt bistånd Neselius, Jessica Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  9 465,00  
 Vuxenenheten 

 2022-06-21 Ekonomiskt bistånd Neselius, Jessica Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  173,00  
 Vuxenenheten 

 2022-06-21 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-06-21 Ekonomiskt bistånd Nordqvist, Ola Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  

 Källa: Treserva Sida 13(60)  



 Trosa Delegationsbeslut Sida 14(60)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-09-30 08:27 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

 Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

 Vuxenenheten 

 2022-06-21 Familjerätt Davoust, Ann Avsluta Yttr Adoption 4:10 FB IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-06-21 IFO Barn/Vuxen Magnusson, Anna Öppenvård IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-06-21 IFO Barn/Vuxen Magnusson, Anna Öppenvård IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-06-21 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-06-21 ViNR Matchenka, Irina Utredn 11:1 Ansökan 18- år IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-06-22 Ekonomiskt bistånd Neselius, Jessica Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-06-22 Ekonomiskt bistånd Neselius, Jessica Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  3 000,00  
 Vuxenenheten 

 2022-06-22 Ekonomiskt bistånd Neselius, Jessica Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  1 704,00  
 Vuxenenheten 

 2022-06-22 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-06-22 Ekonomiskt bistånd  Wrande Svensson, Sofie Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  22 610,00  
 flykting Vuxenenheten 

 2022-06-22 Ekonomiskt bistånd  Wrande Svensson, Sofie Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  8 970,00  
 flykting Vuxenenheten 

 Källa: Treserva Sida 14(60)  



 Trosa Delegationsbeslut Sida 15(60)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-09-30 08:27 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

 2022-06-22 Ekonomiskt bistånd  Wrande Svensson, Sofie Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  15 580,00  
 flykting Vuxenenheten 

 2022-06-22 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-06-22 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-06-22 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-06-23 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  11 968,00  
 Vuxenenheten 

 2022-06-23 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-06-23 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-06-23 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  850,00  
 Vuxenenheten 

 2022-06-23 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-06-23 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  7 294,00  
 Vuxenenheten 

 2022-06-23 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-06-23 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  2 372,00  
 Vuxenenheten 

 2022-06-23 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  227,00  

 Källa: Treserva Sida 15(60)  



 Trosa Delegationsbeslut Sida 16(60)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-09-30 08:27 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

 Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

 Vuxenenheten 

 2022-06-23 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  372,00  
 Vuxenenheten 

 2022-06-23 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  7 254,00  
 Vuxenenheten 

 2022-06-23 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  112,00  
 Vuxenenheten 

 2022-06-23 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  400,00  
 Vuxenenheten 

 2022-06-23 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  8 829,00  
 Vuxenenheten 

 2022-06-23 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-06-23 Ekonomiskt bistånd  Wrande Svensson, Sofie Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  6 098,00  
 flykting Vuxenenheten 

 2022-06-23 Ekonomiskt bistånd  Wrande Svensson, Sofie Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  6 899,00  
 flykting Vuxenenheten 

 2022-06-23 Ekonomiskt bistånd  Wrande Svensson, Sofie Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  6 899,00  
 flykting Vuxenenheten 

 Källa: Treserva Sida 16(60)  



 Trosa Delegationsbeslut Sida 17(60)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-09-30 08:27 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

 Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

 2022-06-23 IFO Barn/Vuxen Nordqvist, Ola Avsluta Yttr 11 § LUL IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-06-27 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-06-27 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  5 233,00  
 Vuxenenheten 

 2022-06-27 Ekonomiskt bistånd Neselius, Jessica Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  3 618,00  
 Vuxenenheten 

 2022-06-27 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  100,00  
 Vuxenenheten 

 2022-06-27 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  11 689,00  
 Vuxenenheten 

 2022-06-27 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  216,00  
 Vuxenenheten 

 2022-06-27 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  1 509,00  
 Vuxenenheten 

 2022-06-27 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-06-27 Ekonomiskt bistånd Neselius, Jessica Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  8 888,00  
 Vuxenenheten 

 Källa: Treserva Sida 17(60)  



 Trosa Delegationsbeslut Sida 18(60)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-09-30 08:27 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

 Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

 2022-06-27 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 med insats IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-06-28 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  285,00  
 Vuxenenheten 

 2022-06-28 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  8 821,00  
 Vuxenenheten 

 2022-06-28 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  158,00  
 Vuxenenheten 

 2022-06-28 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  3 512,00  
 Vuxenenheten 

 2022-06-28 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-06-28 IFO Barn/Vuxen Daklallah, Amane Öppenvård IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-06-28 IFO Barn/Vuxen Nordqvist, Ola Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-06-28 IFO Barn/Vuxen Nordqvist, Ola Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-06-28 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-06-29 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  635,00  
 Vuxenenheten 

 2022-06-29 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  69,00  
 Vuxenenheten 

 Källa: Treserva Sida 18(60)  



 Trosa Delegationsbeslut Sida 19(60)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-09-30 08:27 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

 Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

 2022-06-29 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  17 257,00  
 Vuxenenheten 

 2022-06-29 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  156,00  
 Vuxenenheten 

 2022-06-29 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  2 177,00  
 Vuxenenheten 

 2022-06-29 Ekonomiskt bistånd Neselius, Jessica Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  231,00  
 Vuxenenheten 

 2022-06-29 Ekonomiskt bistånd Neselius, Jessica Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  6 224,00  
 Vuxenenheten 

 2022-06-29 Ekonomiskt bistånd Neselius, Jessica Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-06-29 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  1 690,00  
 Vuxenenheten 

 2022-06-29 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  1 026,00  
 Vuxenenheten 

 2022-06-29 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  272,00  
 Vuxenenheten 

 2022-06-29 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  7 380,00  
 Vuxenenheten 

 Källa: Treserva Sida 19(60)  



 Trosa Delegationsbeslut Sida 20(60)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-09-30 08:27 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

 Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

 2022-06-29 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  2 367,00  
 Vuxenenheten 

 2022-06-29 Ekonomiskt bistånd Neselius, Jessica Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  3 489,00  
 Vuxenenheten 

 2022-06-29 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-06-29 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 med insats IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-06-29 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-06-29 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-06-29 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 med insats IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-06-30 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  204,00  
 Vuxenenheten 

 2022-06-30 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-06-30 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  176,00  
 Vuxenenheten 

 2022-06-30 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  400,00  
 Vuxenenheten 

 2022-06-30 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  9 218,00  

 Källa: Treserva Sida 20(60)  



 Trosa Delegationsbeslut Sida 21(60)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-09-30 08:27 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

 Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

 Vuxenenheten 

 2022-06-30 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-06-30 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  5 037,00  
 Vuxenenheten 

 2022-06-30 Ekonomiskt bistånd Nordqvist, Ola Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  50 995,00  
 Vuxenenheten 

 2022-06-30 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  7 823,00  
 Vuxenenheten 

 2022-06-30 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  803,00  
 Vuxenenheten 

 2022-06-30 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  5 943,00  
 Vuxenenheten 

 2022-06-30 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-06-30 Familjerätt Jörnek, Inger Upplysning avlämnas 6:20 §  IFO Barn- och familjeenheten 
 andra stycket  FB 

 2022-06-30 Familjerätt Jörnek, Inger Upplysning avlämnas 6:20 §  IFO Barn- och familjeenheten 
 andra stycket  FB 

 Källa: Treserva Sida 21(60)  



 Trosa Delegationsbeslut Sida 22(60)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-09-30 08:27 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

 Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

 2022-06-30 Familjerätt Jörnek, Inger Upplysning avlämnas 6:20 §  IFO Barn- och familjeenheten 
 andra stycket  FB 

 2022-06-30 IFO Barn/Vuxen Mehonjic, Samra Öppenvård IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-06-30 IFO Vuxen Neselius, Jessica Utredn 11:1 Yttr/Upplysn IFO IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-06-30 ViNR Matchenka, Irina Öppenvård IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-07-01 Dödsboutredning Matchenka, Irina EJ göra dödsboanmälan IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-07-01 Ekonomiskt bistånd Nordqvist, Ola Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  1 660,00  
 Vuxenenheten 

 2022-07-01 Ekonomiskt bistånd Nordqvist, Ola Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  7 207,50  
 Vuxenenheten 

 2022-07-01 Ekonomiskt bistånd Neselius, Jessica Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-07-01 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  6 785,00  
 Vuxenenheten 

 2022-07-01 Ekonomiskt bistånd  Wrande Svensson, Sofie Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  3 185,00  
 flykting Vuxenenheten 

 Källa: Treserva Sida 22(60)  



 Trosa Delegationsbeslut Sida 23(60)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-09-30 08:27 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

 Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

 2022-07-01 Ekonomiskt bistånd  Nordqvist, Ola Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  2 449,00  
 flykting Vuxenenheten 

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

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

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

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

 2022-07-04 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-07-04 IFO Barn/Vuxen Nordqvist, Ola Utredn 11:1 Yttr/Upplysn IFO IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-07-04 IFO Barn/Vuxen Nordqvist, Ola Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten 
 0-17 år 

 2022-07-05 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-07-05 Ekonomiskt bistånd Neselius, Jessica Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 Källa: Treserva Sida 23(60)  



 Trosa Delegationsbeslut Sida 24(60)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-09-30 08:27 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

 Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

 2022-07-05 Ekonomiskt bistånd Neselius, Jessica Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-07-06 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten 
 0-17 år 

 2022-07-06 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten 
 0-17 år 

 2022-07-06 IFO Barn/Vuxen Nordqvist, Ola Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-07-06 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten 
 0-17 år 

 2022-07-07 Familjerätt Lampinen, Lisbeth Utredning  IFO Barn- och familjeenheten 
 vårdnad/umgänge/boende 6:19  
 tredje stycket  FB 

 2022-07-07 Familjerätt Davoust, Ann Upplysning 6 kap 20 § andra  IFO Barn- och familjeenheten 
 stycket  FB 

 2022-07-07 Familjerätt Davoust, Ann Upplysning 6 kap 20 § andra  IFO Barn- och familjeenheten 
 stycket  FB 

 2022-07-07 IFO Barn/Vuxen Nordqvist, Ola Avsluta utredn 0-17 med insats IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-07-07 IFO Barn/Vuxen Mehonjic, Samra Öppenvård IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-07-07 IFO Barn/Vuxen Nordqvist, Ola Avsluta utredn 0-17 med insats IFO Barn- och familjeenheten 

 Källa: Treserva Sida 24(60)  



 Trosa Delegationsbeslut Sida 25(60)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-09-30 08:27 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

 Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

 2022-07-07 IFO Vuxen Matchenka, Irina Överklagan rätt tid IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-07-08 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Öppenvård IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-07-11 IFO Barn/Vuxen Nordqvist, Ola Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-07-12 IFO Barn/Vuxen HN/IFU/Ordförande Avsluta utredn 0-17 med insats IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-07-12 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-07-12 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-07-13 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten 
 0-17 år 

 2022-07-13 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten 
 0-17 år 

 2022-07-14 IFO Vuxen Neselius, Jessica Avsluta Yttr 3:8 körkortsförordn IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-07-15 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-07-15 Ekonomiskt bistånd Söderqvist, Cecilia Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  789,00  
 Vuxenenheten 

 2022-07-15 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd IFO Barn- och familjeenheten 

 Källa: Treserva Sida 25(60)  



 Trosa Delegationsbeslut Sida 26(60)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-09-30 08:27 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

 Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

 2022-07-15 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-07-18 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  85,00  
 Vuxenenheten 

 2022-07-18 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  1 719,00  
 Vuxenenheten 

 2022-07-18 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  769,00  
 Vuxenenheten 

 2022-07-18 IFO Vuxen Matchenka, Irina Utredn 11:1 Ansökan 18- år IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-07-18 IFO Vuxen Matchenka, Irina Strukturerat  IFO Ekonomi- och  
 öppenvårdsprogram Vuxenenheten 

 2022-07-19 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-07-19 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  7 193,00  
 Vuxenenheten 

 2022-07-19 Ekonomiskt bistånd  Johansson, Carina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  22 610,00  
 flykting Vuxenenheten 

 2022-07-19 Ekonomiskt bistånd  Johansson, Carina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  8 883,00  
 flykting Vuxenenheten 

 Källa: Treserva Sida 26(60)  



 Trosa Delegationsbeslut Sida 27(60)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-09-30 08:27 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

 Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

 2022-07-19 Ekonomiskt bistånd  Johansson, Carina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  15 580,00  
 flykting Vuxenenheten 

 2022-07-19 IFO Barn/Vuxen Brandt, Stellamaris Öppenvård IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-07-20 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  10 401,00  
 Vuxenenheten 

 2022-07-20 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-07-20 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  8 888,00  
 Vuxenenheten 

 2022-07-20 Ekonomiskt bistånd  Johansson, Carina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  477,00  
 flykting Vuxenenheten 

 2022-07-20 IFO Barn/Vuxen Brandt, Stellamaris Avsluta Yttr 11 § LUL IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-07-21 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  7 617,00  
 Vuxenenheten 

 2022-07-21 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-07-21 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  8 609,00  
 Vuxenenheten 

 2022-07-22 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  4 702,00  

 Källa: Treserva Sida 27(60)  



 Trosa Delegationsbeslut Sida 28(60)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-09-30 08:27 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

 Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

 Vuxenenheten 

 2022-07-22 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  2 367,00  
 Vuxenenheten 

 2022-07-22 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  49 350,00  
 Vuxenenheten 

 2022-07-22 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  395,00  
 Vuxenenheten 

 2022-07-22 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  3 923,00  
 Vuxenenheten 

 2022-07-25 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  5 797,00  
 Vuxenenheten 

 2022-07-25 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  7 285,00  
 Vuxenenheten 

 2022-07-25 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  202,00  
 Vuxenenheten 

 2022-07-25 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Överklagan rätt tid IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-07-25 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 Källa: Treserva Sida 28(60)  



 Trosa Delegationsbeslut Sida 29(60)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-09-30 08:27 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

 Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

 2022-07-25 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  8 621,00  
 Vuxenenheten 

 2022-07-25 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  8 886,00  
 Vuxenenheten 

 2022-07-25 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-07-25 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-07-25 Ekonomiskt bistånd  Wrande Svensson, Sofie Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  800,00  
 flykting Vuxenenheten 

 2022-07-25 Ekonomiskt bistånd  Wrande Svensson, Sofie Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  400,00  
 flykting Vuxenenheten 

 2022-07-25 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten 
 0-17 år 

 2022-07-25 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten 
 0-17 år 

 2022-07-25 IFO Barn/Vuxen HN/IFU/Ordförande Omed omh 6 § LVU miljö IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-07-25 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten 
 0-17 år 

 Källa: Treserva Sida 29(60)  



 Trosa Delegationsbeslut Sida 30(60)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-09-30 08:27 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

 Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

 2022-07-26 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  9 514,00  
 Vuxenenheten 

 2022-07-26 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-07-26 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  200,00  
 Vuxenenheten 

 2022-07-26 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  874,00  
 Vuxenenheten 

 2022-07-26 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  6 634,00  
 Vuxenenheten 

 2022-07-26 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-07-26 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  9 699,00  
 Vuxenenheten 

 2022-07-26 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-07-26 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  679,00  
 Vuxenenheten 

 2022-07-26 IFO Barn/Vuxen Nyman, Frida Öppenvård IFO Barn- och familjeenheten 

 Källa: Treserva Sida 30(60)  



 Trosa Delegationsbeslut Sida 31(60)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-09-30 08:27 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

 Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

 2022-07-26 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-07-26 IFO Barn/Vuxen Nyman, Frida Öppenvård IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-07-26 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-07-27 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  6 083,00  
 Vuxenenheten 

 2022-07-27 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-07-27 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-07-27 Ekonomiskt bistånd  Wrande Svensson, Sofie Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  254,00  
 flykting Vuxenenheten 

 2022-07-27 Ekonomiskt bistånd  Johansson, Carina Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 flykting Vuxenenheten 

 2022-07-27 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-07-27 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-07-27 ViNR Matchenka, Irina Öppenvård IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-07-28 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  1 615,00  
 Vuxenenheten 

 Källa: Treserva Sida 31(60)  



 Trosa Delegationsbeslut Sida 32(60)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-09-30 08:27 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

 Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

 2022-07-28 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  12 813,00  
 Vuxenenheten 

 2022-07-28 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-07-28 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  1 712,00  
 Vuxenenheten 

 2022-07-28 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  1 116,00  
 Vuxenenheten 

 2022-07-28 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-07-28 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  6 785,00  
 Vuxenenheten 

 2022-07-28 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-07-28 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  11 525,00  
 Vuxenenheten 

 2022-07-28 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  204,00  
 Vuxenenheten 

 2022-07-28 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 Källa: Treserva Sida 32(60)  



 Trosa Delegationsbeslut Sida 33(60)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-09-30 08:27 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

 Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

 2022-07-28 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  1 922,00  
 Vuxenenheten 

 2022-07-29 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  118,00  
 Vuxenenheten 

 2022-07-29 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  3 838,00  
 Vuxenenheten 

 2022-07-29 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  400,00  
 Vuxenenheten 

 2022-07-29 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-07-29 Ekonomiskt bistånd  Wrande Svensson, Sofie Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  6 899,00  
 flykting Vuxenenheten 

 2022-07-29 IFO Barn/Vuxen Brandt, Stellamaris Avsluta utredn 0-17 med insats IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-07-29 IFO Barn/Vuxen Brandt, Stellamaris Avsluta utredn 0-17 med insats IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-08-01 Dödsboutredning Wrande Svensson, Sofie Utredn 20 kap 8a §  IFO Ekonomi- och  
 Ärvdabalken dödsboanmälan Vuxenenheten 

 2022-08-01 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  216,00  
 Vuxenenheten 

 2022-08-01 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  300,00  

 Källa: Treserva Sida 33(60)  



 Trosa Delegationsbeslut Sida 34(60)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-09-30 08:27 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

 Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

 Vuxenenheten 

 2022-08-01 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  17 379,00  
 Vuxenenheten 

 2022-08-01 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-08-01 IFO Barn/Vuxen Brandt, Stellamaris Avsluta utredn 0-17 med insats IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-08-01 IFO Barn/Vuxen Brandt, Stellamaris Avsluta utredn 0-17 med insats IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-08-01 IFO Vuxen Lampinen, Lisbeth Socialt kontrakt IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-08-01 IFO Vuxen Wrande Svensson, Sofie Avsluta utredn Ansökan 18- IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-08-01 IFO Vuxen Matchenka, Irina Öppenvård IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-08-01 IFO Vuxen Matchenka, Irina Öppenvård IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-08-01 IFO Vuxen Matchenka, Irina Avsluta utredn Ansökan 18- IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-08-02 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Överklagan - avvisas IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-08-02 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  

 Källa: Treserva Sida 34(60)  



 Trosa Delegationsbeslut Sida 35(60)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-09-30 08:27 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

 Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

 Vuxenenheten 

 2022-08-02 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  92,00  
 Vuxenenheten 

 2022-08-02 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  127,00  
 Vuxenenheten 

 2022-08-02 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-08-02 Ekonomiskt bistånd  Wrande Svensson, Sofie Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  270,00  
 flykting Vuxenenheten 

 2022-08-03 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  500,00  
 Vuxenenheten 

 2022-08-03 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  1 200,00  
 Vuxenenheten 

 2022-08-03 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  1 358,00  
 Vuxenenheten 

 2022-08-03 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-08-04 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 Källa: Treserva Sida 35(60)  



 Trosa Delegationsbeslut Sida 36(60)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-09-30 08:27 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

 Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

 2022-08-04 Ekonomiskt bistånd Wrande Svensson, Sofie Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  185,00  
 Vuxenenheten 

 2022-08-04 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-08-04 IFO Vuxen Matchenka, Irina Öppenvård IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-08-04 IFO Vuxen Matchenka, Irina Lägga ner utredning IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-08-05 Dödsboutredning Matchenka, Irina Utredn 20 kap 8a §  IFO Ekonomi- och  
 Ärvdabalken dödsboanmälan Vuxenenheten 

 2022-08-05 Ekonomiskt bistånd  Wrande Svensson, Sofie Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  1 184,00  
 flykting Vuxenenheten 

 2022-08-05 IFO Barn/Vuxen Brandt, Stellamaris Öppenvård IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-08-05 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-08-08 Familjerätt Davoust, Ann Avlämna beg om utredn 6:19 3  IFO Barn- och familjeenheten 
 st FB 

 2022-08-08 Familjerätt Davoust, Ann Avlämna beg om utredn 6:19 3  IFO Barn- och familjeenheten 
 st FB 

 2022-08-08 Familjerätt Davoust, Ann Utredn samarbetssamtal IFO Barn- och familjeenheten 

 Källa: Treserva Sida 36(60)  



 Trosa Delegationsbeslut Sida 37(60)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-09-30 08:27 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

 Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

 2022-08-08 Familjerätt Davoust, Ann Avlämna beg om utredn 6:19 3  IFO Barn- och familjeenheten 
 st FB 

 2022-08-08 Familjerätt Davoust, Ann Upplysning 6 kap 20 § andra  IFO Barn- och familjeenheten 
 stycket  FB 

 2022-08-08 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-08-08 IFO Vuxen Wrande Svensson, Sofie Avsluta utredn Ansökan 18- IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-08-08 IFO Vuxen Wrande Svensson, Sofie Öppenvård IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-08-08 IFO Vuxen Matchenka, Irina Öppenvård IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-08-08 IFO Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 7 § LVM inleds IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-08-08 IFO Vuxen Matchenka, Irina Utredn 11:1 Ansökan 18- år IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-08-08 IFO Vuxen Matchenka, Irina Öppenvård IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-08-09 Fader-/ Föräldraskap Lampinen, Lisbeth Utredn Faderskap U IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-08-09 Fader-/ Föräldraskap Lampinen, Lisbeth Utredn Faderskap U IFO Barn- och familjeenheten 

 Källa: Treserva Sida 37(60)  



 Trosa Delegationsbeslut Sida 38(60)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-09-30 08:27 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

 Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

 2022-08-09 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten 
 0-17 år 

 2022-08-10 Fader-/ Föräldraskap Davoust, Ann Lägga ner faderskapsutredning  IFO Barn- och familjeenheten 
 U 

 2022-08-11 Ekonomiskt bistånd  Lampinen, Lisbeth Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  596,00  
 flykting Vuxenenheten 

 2022-08-11 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-08-11 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-08-11 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-08-12 Dödsboutredning Matchenka, Irina EJ göra dödsboanmälan IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-08-12 Ekonomiskt bistånd Lampinen, Lisbeth Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  50 995,00  
 Vuxenenheten 

 2022-08-12 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  2 367,00  
 Vuxenenheten 

 2022-08-12 Ekonomiskt bistånd  Nordqvist, Ola Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 flykting Vuxenenheten 

 2022-08-12 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd IFO Barn- och familjeenheten 

 Källa: Treserva Sida 38(60)  



 Trosa Delegationsbeslut Sida 39(60)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-09-30 08:27 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

 Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

 2022-08-12 IFO Barn/Vuxen Nyman, Frida Avsluta utredn 0-17 med insats IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-08-12 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-08-15 Ekonomiskt bistånd Neselius, Jessica Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-08-15 Familjerätt Davoust, Ann Utredn avtal om vård/umg/bo IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-08-16 Ekonomiskt bistånd  Nordqvist, Ola Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  596,00  
 flykting Vuxenenheten 

 2022-08-16 IFO Barn/Vuxen Brandt, Stellamaris Öppenvård IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-08-17 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-08-18 Dödsboutredning Matchenka, Irina Utredn 20 kap 8a §  IFO Ekonomi- och  
 Ärvdabalken dödsboanmälan Vuxenenheten 

 2022-08-18 IFO Vuxen Nordqvist, Ola Avsluta LVM utredning, ej LVM IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-08-19 Ekonomiskt bistånd Nordqvist, Ola Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-08-19 Ekonomiskt bistånd  Nordqvist, Ola Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  735,00  
 flykting Vuxenenheten 

 Källa: Treserva Sida 39(60)  



 Trosa Delegationsbeslut Sida 40(60)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-09-30 08:27 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

 Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

 2022-08-19 IFO Barn/Vuxen Nordqvist, Ola Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten 
 0-17 år 

 2022-08-19 IFO Barn/Vuxen Nordqvist, Ola Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten 
 0-17 år 

 2022-08-19 IFO Barn/Vuxen Nordqvist, Ola Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten 
 0-17 år 

 2022-08-22 Ekonomiskt bistånd Neselius, Jessica Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-08-22 Ekonomiskt bistånd Neselius, Jessica Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  1 620,00  
 Vuxenenheten 

 2022-08-22 Ekonomiskt bistånd Neselius, Jessica Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  2 990,00  
 Vuxenenheten 

 2022-08-22 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  1 597,00  
 Vuxenenheten 

 2022-08-22 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  204,00  
 Vuxenenheten 

 2022-08-22 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  8 997,00  
 Vuxenenheten 

 2022-08-22 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  100,00  
 Vuxenenheten 

 Källa: Treserva Sida 40(60)  



 Trosa Delegationsbeslut Sida 41(60)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-09-30 08:27 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

 Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

 2022-08-22 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  174,00  
 Vuxenenheten 

 2022-08-22 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-08-22 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  224,00  
 Vuxenenheten 

 2022-08-22 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  8 859,00  
 Vuxenenheten 

 2022-08-22 Ekonomiskt bistånd  Johansson, Carina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  30 321,00  
 flykting Vuxenenheten 

 2022-08-22 Familjerätt Davoust, Ann Upplysning 6 kap 20 § andra  IFO Barn- och familjeenheten 
 stycket  FB 

 2022-08-22 IFO Barn/Vuxen Daklallah, Amane Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten 
 0-17 år 

 2022-08-23 Ekonomiskt bistånd Neselius, Jessica Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  9 465,00  
 Vuxenenheten 

 2022-08-23 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  85,00  
 Vuxenenheten 

 2022-08-23 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  8 832,00  
 Vuxenenheten 

 Källa: Treserva Sida 41(60)  



 Trosa Delegationsbeslut Sida 42(60)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-09-30 08:27 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

 Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

 2022-08-23 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-08-23 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  8 276,00  
 Vuxenenheten 

 2022-08-23 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  200,00  
 Vuxenenheten 

 2022-08-23 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  1 154,00  
 Vuxenenheten 

 2022-08-23 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-08-23 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-08-23 Ekonomiskt bistånd  Johansson, Carina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  15 580,00  
 flykting Vuxenenheten 

 2022-08-23 Ekonomiskt bistånd  Johansson, Carina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  9 006,00  
 flykting Vuxenenheten 

 2022-08-23 IFO Barn/Vuxen HN/IFU/Ordförande Prövn 13 § LVU fortsatt Vård IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-08-23 IFO Barn/Vuxen HN/IFU/Ordförande Prövn 13 § LVU fortsatt Vård IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-08-23 IFO Barn/Vuxen HN/IFU/Ordförande Prövn 13 § LVU fortsatt Vård IFO Barn- och familjeenheten 

 Källa: Treserva Sida 42(60)  



 Trosa Delegationsbeslut Sida 43(60)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-09-30 08:27 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

 Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

 2022-08-23 IFO Barn/Vuxen HN/IFU/Ordförande Prövn 13 § LVU fortsatt Vård IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-08-23 IFO Barn/Vuxen HN/IFU/Ordförande Överväg forts vård SoL 6:8 0-17  IFO Barn- och familjeenheten 
 år 

 2022-08-23 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-08-23 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-08-24 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-08-24 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  11 445,00  
 Vuxenenheten 

 2022-08-24 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  200,00  
 Vuxenenheten 

 2022-08-24 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  7 193,00  
 Vuxenenheten 

 2022-08-24 IFO Vuxen Nordqvist, Ola Utredn 7 § LVM inleds IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-08-25 Ekonomiskt bistånd Neselius, Jessica Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  7 579,00  
 Vuxenenheten 

 2022-08-25 Ekonomiskt bistånd  HN/IFU/Ordförande Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  25 940,00  
 flykting Vuxenenheten 

 Källa: Treserva Sida 43(60)  



 Trosa Delegationsbeslut Sida 44(60)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-09-30 08:27 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

 Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

 2022-08-25 Ekonomiskt bistånd  Johansson, Carina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  7 784,00  
 flykting Vuxenenheten 

 2022-08-25 Ekonomiskt bistånd  Nordqvist, Ola Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  294,00  
 flykting Vuxenenheten 

 2022-08-25 IFO Barn/Vuxen Brandt, Stellamaris Öppenvård IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-08-25 IFO Barn/Vuxen Brandt, Stellamaris Öppenvård IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-08-26 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  251,00  
 Vuxenenheten 

 2022-08-26 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-08-26 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  204,00  
 Vuxenenheten 

 2022-08-26 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  14 767,00  
 Vuxenenheten 

 2022-08-26 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  800,00  
 Vuxenenheten 

 2022-08-26 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-08-26 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  9 223,00  

 Källa: Treserva Sida 44(60)  



 Trosa Delegationsbeslut Sida 45(60)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-09-30 08:27 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

 Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

 Vuxenenheten 

 2022-08-26 Ekonomiskt bistånd  Johansson, Carina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  6 738,00  
 flykting Vuxenenheten 

 2022-08-26 Ekonomiskt bistånd  Johansson, Carina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  566,44  
 flykting Vuxenenheten 

 2022-08-26 Fader-/ Föräldraskap Lampinen, Lisbeth Bekräft U protokoll faderskap  IFO Barn- och familjeenheten 
 Gem vårdnad 

 2022-08-26 IFO Barn/Vuxen Svensson, Charlotte Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten 
 0-17 år 

 2022-08-29 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  2 260,00  
 Vuxenenheten 

 2022-08-29 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  12 016,00  
 Vuxenenheten 

 2022-08-29 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  272,00  
 Vuxenenheten 

 2022-08-29 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Överklagan - avvisas IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-08-29 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  7 175,00  
 Vuxenenheten 

 Källa: Treserva Sida 45(60)  



 Trosa Delegationsbeslut Sida 46(60)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-09-30 08:27 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

 Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

 2022-08-29 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  7 505,00  
 Vuxenenheten 

 2022-08-29 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  4 231,00  
 Vuxenenheten 

 2022-08-29 Ekonomiskt bistånd Neselius, Jessica Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  6 928,00  
 Vuxenenheten 

 2022-08-29 Ekonomiskt bistånd Neselius, Jessica Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-08-29 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  7 285,00  
 Vuxenenheten 

 2022-08-29 Ekonomiskt bistånd Neselius, Jessica Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  9 716,00  
 Vuxenenheten 

 2022-08-29 Familjerätt Davoust, Ann Upplysning avlämnas 6:20 §  IFO Barn- och familjeenheten 
 andra stycket  FB 

 2022-08-29 Familjerätt Davoust, Ann Upplysning 6 kap 20 § andra  IFO Barn- och familjeenheten 
 stycket  FB 

 2022-08-29 Familjerätt Jörnek, Inger Upplysning avlämnas 6:20 §  IFO Barn- och familjeenheten 
 andra stycket  FB 

 2022-08-29 Familjerätt Davoust, Ann Utredn avtal om vård/umg/bo IFO Barn- och familjeenheten 

 Källa: Treserva Sida 46(60)  



 Trosa Delegationsbeslut Sida 47(60)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-09-30 08:27 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

 Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

 2022-08-29 Familjerätt Jörnek, Inger Upplysning avlämnas 6:20 §  IFO Barn- och familjeenheten 
 andra stycket  FB 

 2022-08-29 Familjerätt Davoust, Ann Utredn avtal om vård/umg/bo IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-08-29 IFO Barn/Vuxen Mehonjic, Samra Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten 
 0-17 år 

 2022-08-29 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten 
 0-17 år 

 2022-08-29 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten 
 0-17 år 

 2022-08-30 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-08-30 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  6 074,00  
 Vuxenenheten 

 2022-08-30 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  1 458,00  
 Vuxenenheten 

 2022-08-30 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  1 970,00  
 Vuxenenheten 

 2022-08-30 IFO Barn/Vuxen Daklallah, Amane Öppenvård IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-08-30 IFO Barn/Vuxen Daklallah, Amane Avsluta utredn 0-17 med insats IFO Barn- och familjeenheten 

 Källa: Treserva Sida 47(60)  



 Trosa Delegationsbeslut Sida 48(60)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-09-30 08:27 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

 Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

 2022-08-30 IFO Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Yttr/Upplysn IFO IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-08-31 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  17 327,00  
 Vuxenenheten 

 2022-08-31 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  837,00  
 Vuxenenheten 

 2022-08-31 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-08-31 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  5 441,00  
 Vuxenenheten 

 2022-08-31 IFO Barn/Vuxen Eldebrink, Mikaela Öppenvård IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-08-31 IFO Barn/Vuxen Eldebrink, Mikaela Öppenvård IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-08-31 IFO Barn/Vuxen Eldebrink, Mikaela Öppenvård IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-08-31 IFO Barn/Vuxen Eldebrink, Mikaela Öppenvård IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-08-31 IFO Barn/Vuxen Brandt, Stellamaris Öppenvård IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-09-01 Dödsboutredning Gillenberg, Linda EJ göra dödsboanmälan IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-09-01 Fader-/ Föräldraskap Lampinen, Lisbeth Bekräft U protokoll faderskap  IFO Barn- och familjeenheten 
 Gem vårdnad 

 Källa: Treserva Sida 48(60)  



 Trosa Delegationsbeslut Sida 49(60)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-09-30 08:27 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

 Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

 2022-09-01 Fader-/ Föräldraskap Lampinen, Lisbeth Bekräft U protokoll faderskap  IFO Barn- och familjeenheten 
 Gem vårdnad 

 2022-09-01 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten 
 0-17 år 

 2022-09-02 Ekonomiskt bistånd Neselius, Jessica Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-09-02 Ekonomiskt bistånd Neselius, Jessica Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  690,00  
 Vuxenenheten 

 2022-09-02 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-09-02 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-09-02 Ekonomiskt bistånd  Johansson, Carina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  6 139,00  
 flykting Vuxenenheten 

 2022-09-06 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten 
 0-17 år 

 2022-09-06 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten 
 0-17 år 

 2022-09-06 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten 
 0-17 år 

 Källa: Treserva Sida 49(60)  



 Trosa Delegationsbeslut Sida 50(60)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-09-30 08:27 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

 Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

 2022-09-06 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten 
 0-17 år 

 2022-09-07 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-09-07 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-09-07 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-09-07 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten 
 0-17 år 

 2022-09-07 IFO Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Ansökan 18- år IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-09-08 Familjerätt Davoust, Ann Upplysning 6 kap 20 § andra  IFO Barn- och familjeenheten 
 stycket  FB 

 2022-09-08 IFO Barn/Vuxen Daklallah, Amane Öppenvård IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-09-08 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten 
 0-17 år 

 2022-09-08 IFO Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Ekonomi- och  
 18-20 år Vuxenenheten 

 Källa: Treserva Sida 50(60)  



 Trosa Delegationsbeslut Sida 51(60)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-09-30 08:27 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

 Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

 2022-09-09 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Överklagan rätt tid IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-09-09 IFO Vuxen Matchenka, Irina Öppenvård IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-09-12 Familjerätt Davoust, Ann Upplysning avlämnas 6:20 §  IFO Barn- och familjeenheten 
 andra stycket  FB 

 2022-09-12 Familjerätt Jörnek, Inger Upplysning avlämnas 6:20 §  IFO Barn- och familjeenheten 
 andra stycket  FB 

 2022-09-12 Familjerätt Davoust, Ann Upplysning avlämnas 6:20 §  IFO Barn- och familjeenheten 
 andra stycket  FB 

 2022-09-12 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten 
 0-17 år 

 2022-09-12 IFO Barn/Vuxen Mehonjic, Samra Utredn 11:1 Ansökan 0-17 år IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-09-13 Ekonomiskt bistånd  Johansson, Carina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  2 096,00  
 flykting Vuxenenheten 

 2022-09-13 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-09-13 IFO Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Yttr/Upplysn IFO IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-09-14 IFO Barn/Vuxen Eldebrink, Mikaela Öppenvård IFO Barn- och familjeenheten 

 Källa: Treserva Sida 51(60)  



 Trosa Delegationsbeslut Sida 52(60)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-09-30 08:27 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

 Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

 2022-09-14 IFO Barn/Vuxen Brandt, Stellamaris Öppenvård IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-09-14 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten 
 0-17 år 

 2022-09-14 IFO Barn/Vuxen Mehonjic, Samra Utredn 11:1 Ansökan 0-17 år IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-09-16 Ekonomiskt bistånd  Johansson, Carina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  9 291,00  
 flykting Vuxenenheten 

 2022-09-16 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-09-16 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten 
 0-17 år 

 2022-09-16 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-09-16 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten 
 0-17 år 

 2022-09-19 Familjerätt Davoust, Ann Avlämna beg om utredn 6:19 3  IFO Barn- och familjeenheten 
 st FB 

 2022-09-19 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten 
 0-17 år 

 2022-09-19 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten 
 0-17 år 

 Källa: Treserva Sida 52(60)  



 Trosa Delegationsbeslut Sida 53(60)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-09-30 08:27 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

 Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

 2022-09-20 Ekonomiskt bistånd Neselius, Jessica Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  10 411,00  
 Vuxenenheten 

 2022-09-20 IFO Barn/Vuxen Mehonjic, Samra Utredn 11:1 Yttr/Upplysn IFO IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-09-20 IFO Barn/Vuxen HN/IFU/Ordförande Prövn 13 § LVU fortsatt Vård IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-09-20 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten 
 0-17 år 

 2022-09-20 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten 
 0-17 år 

 2022-09-21 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  200,00  
 Vuxenenheten 

 2022-09-21 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-09-21 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  100,00  
 Vuxenenheten 

 2022-09-21 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  9 634,00  
 Vuxenenheten 

 2022-09-21 Ekonomiskt bistånd Neselius, Jessica Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-09-21 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  1 687,00  

 Källa: Treserva Sida 53(60)  



 Trosa Delegationsbeslut Sida 54(60)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-09-30 08:27 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

 Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

 Vuxenenheten 

 2022-09-21 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  409,00  
 Vuxenenheten 

 2022-09-21 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  100,00  
 Vuxenenheten 

 2022-09-21 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  9 031,00  
 Vuxenenheten 

 2022-09-21 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  89,00  
 Vuxenenheten 

 2022-09-21 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  112,00  
 Vuxenenheten 

 2022-09-21 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-09-21 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Försk på förmån FK 4:1 och   IFO Ekonomi- och  7 193,00  
 9:2 Försörj stöd Vuxenenheten 

 2022-09-21 Ekonomiskt bistånd  Johansson, Carina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  10 191,00  
 flykting Vuxenenheten 

 2022-09-21 IFO Vuxen Neselius, Jessica Lägga ner utredning IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 Källa: Treserva Sida 54(60)  



 Trosa Delegationsbeslut Sida 55(60)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-09-30 08:27 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

 Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

 2022-09-22 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten 
 0-17 år 

 2022-09-22 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten 
 0-17 år 

 2022-09-23 Dödsboutredning Matchenka, Irina EJ göra dödsboanmälan IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-09-23 Ekonomiskt bistånd Neselius, Jessica Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-09-23 Ekonomiskt bistånd Neselius, Jessica Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  2 743,00  
 Vuxenenheten 

 2022-09-23 Ekonomiskt bistånd Neselius, Jessica Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  1 620,00  
 Vuxenenheten 

 2022-09-23 Ekonomiskt bistånd Neselius, Jessica Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  426,00  
 Vuxenenheten 

 2022-09-23 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  8 839,00  
 Vuxenenheten 

 2022-09-23 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  85,00  
 Vuxenenheten 

 2022-09-23 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  7 670,00  
 Vuxenenheten 

 Källa: Treserva Sida 55(60)  



 Trosa Delegationsbeslut Sida 56(60)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-09-30 08:27 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

 Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

 2022-09-23 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  8 983,00  
 Vuxenenheten 

 2022-09-23 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-09-23 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  8 675,00  
 Vuxenenheten 

 2022-09-23 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  200,00  
 Vuxenenheten 

 2022-09-23 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  1 392,00  
 Vuxenenheten 

 2022-09-23 IFO Barn/Vuxen Daklallah, Amane Avsluta utredn 0-17 med insats IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-09-23 IFO Barn/Vuxen Daklallah, Amane Öppenvård IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-09-23 IFO Barn/Vuxen Daklallah, Amane Öppenvård IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-09-23 IFO Barn/Vuxen Almgren, Elin Öppenvård IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-09-23 IFO Barn/Vuxen Eldebrink, Mikaela Öppenvård IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-09-26 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  7 285,00  
 Vuxenenheten 

 2022-09-26 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  7 452,00  
 Vuxenenheten 

 Källa: Treserva Sida 56(60)  



 Trosa Delegationsbeslut Sida 57(60)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-09-30 08:27 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

 Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

 2022-09-26 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  200,00  
 Vuxenenheten 

 2022-09-26 Ekonomiskt bistånd Neselius, Jessica Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  9 725,00  
 Vuxenenheten 

 2022-09-26 Fader-/ Föräldraskap Davoust, Ann Utredn Faderskap U IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-09-26 Familjerätt Lampinen, Lisbeth Utredning  IFO Barn- och familjeenheten 
 vårdnad/umgänge/boende 6:19  
 tredje stycket  FB 

 2022-09-26 IFO Barn/Vuxen Daklallah, Amane Öppenvård IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-09-26 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-09-26 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-09-26 IFO Vuxen Söderqvist, Cecilia Avsluta LVM utredning, ej LVM IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-09-27 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  200,00  
 Vuxenenheten 

 2022-09-27 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  147,00  
 Vuxenenheten 

 2022-09-27 Ekonomiskt bistånd Johansson, Carina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  17 146,00  
 Vuxenenheten 

 Källa: Treserva Sida 57(60)  



 Trosa Delegationsbeslut Sida 58(60)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-09-30 08:27 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

 2022-09-27 Ekonomiskt bistånd  Johansson, Carina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  2 520,00  
 flykting Vuxenenheten 

 2022-09-27 Fader-/ Föräldraskap Lampinen, Lisbeth Bekräft U protokoll faderskap  IFO Barn- och familjeenheten 
 Gem vårdnad 

 2022-09-27 Fader-/ Föräldraskap Lampinen, Lisbeth Utredn Faderskap U IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-09-27 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten 
 0-17 år 

 2022-09-28 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  4 031,00  
 Vuxenenheten 

 2022-09-28 Ekonomiskt bistånd Neselius, Jessica Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  200,00  
 Vuxenenheten 

 2022-09-28 Ekonomiskt bistånd Neselius, Jessica Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  6 690,00  
 Vuxenenheten 

 2022-09-28 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  2 367,00  
 Vuxenenheten 

 2022-09-28 Ekonomiskt bistånd  Johansson, Carina Försk på förmån FK 4:1 och   IFO Ekonomi- och  4 297,00  
 flykting 9:2 Försörj stöd Vuxenenheten 

 2022-09-28 Ekonomiskt bistånd  Johansson, Carina Försk på förmån FK 4:1 och   IFO Ekonomi- och  11 767,00  
 flykting 9:2 Försörj stöd Vuxenenheten 

 2022-09-28 IFO Barn/Vuxen Brandt, Stellamaris Avsluta utredn 0-17 med insats IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-09-28 IFO Barn/Vuxen Brandt, Stellamaris Avsluta utredn 0-17 med insats IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-09-28 IFO Barn/Vuxen Brandt, Stellamaris Avsluta utredn 0-17 med insats IFO Barn- och familjeenheten 

 Källa: Treserva Sida 58(60)  



 Trosa Delegationsbeslut Sida 59(60)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-09-30 08:27 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

 2022-09-29 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-09-29 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  5 777,00  
 Vuxenenheten 

 2022-09-29 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  1 580,00  
 Vuxenenheten 

 2022-09-29 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-09-29 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  9 482,00  
 Vuxenenheten 

 2022-09-29 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  300,00  
 Vuxenenheten 

 2022-09-29 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-09-29 Ekonomiskt bistånd Gillenberg, Linda Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  7 146,00  
 Vuxenenheten 

 2022-09-29 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Livsföring i övrigt 4:1 IFO Ekonomi- och  1 077,00  
 Vuxenenheten 

 2022-09-29 Ekonomiskt bistånd Lampinen, Lisbeth Försörjningsstöd 4:1 IFO Ekonomi- och  50 995,00  
 Vuxenenheten 

 2022-09-29 Ekonomiskt bistånd Matchenka, Irina Avslag 4:1 IFO Ekonomi- och  
 Vuxenenheten 

 2022-09-29 Familjerätt Lampinen, Lisbeth Utredning  IFO Barn- och familjeenheten 

 Källa: Treserva Sida 59(60)  



 Trosa Delegationsbeslut Sida 60(60)  

 Fördelning: Beslutsdatum Framställd:2022-09-30 08:27 

 Beställd av: Liselott Högfors Anledning:  . 

 Urval: 

 Beslutsdatum Ärendetyp Beslutsfattare Beslut Organisation ärende Belopp Eftergift   
 Belopp  

 Beslutsform 

 vårdnad/umgänge/boende 6:19  
 tredje stycket  FB 

 2022-09-29 IFO Barn/Vuxen Brandt, Stellamaris Öppenvård IFO Barn- och familjeenheten 

 2022-09-29 IFO Barn/Vuxen Lampinen, Lisbeth Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten 
 0-17 år 

 2022-09-29 IFO Barn/Vuxen Nordqvist, Ola Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten 
 0-17 år 

 2022-09-29 IFO Barn/Vuxen Nordqvist, Ola Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten 
 0-17 år 

 2022-09-29 IFO Barn/Vuxen Nordqvist, Ola Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt  IFO Barn- och familjeenheten 
 0-17 år 

 Antal beslut: 640  

 Källa: Treserva Sida 60(60)  
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Anmälningsärenden 

Laga kraft 
– Översiktsplan 2021 för Trosa kommun har vunnit laga kraft.  
 
Kommunfullmäktige 
– Protokoll 2022-06-08 § 49, Revidering av POSOM-plan, plan för psykiskt och 
socialt omhändertagande, krisstöd, i samband med allvarlig händelse.  
 
Skolinspektionen  
– Beslut 2022-06-16. Beslut efter kvalitetsgranskning av stimulerande 
undervisning för elever i årskurs 4 som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling 
vid Vitalisskolan i Trosa kommun (HN ).  
– Beslut 2022-09-13. Skolinspektionen godkänner Stiftelsen Otto och Signe Broms 
hemskola å Vackstanäs som huvudman för gymnasieskola avseende nationellt 
godkänd idrottsutbildning för idrotten ishockey vid Vackstanäsgymnasiet i 
Södertälje kommun (HN 2022/26). 
– Beslut 2022-09-15. Skolinspektionen godkänner Föreningen Saltå By som 
huvudman för gymnasiesärskola vid Saltåskolan i Södertälje kommun. 
Godkännandet avser utbildning på det nationella programmet för skog, mark och 
djur. 
– Beslut 2022-09-19. Skolinspektionen avslår ansökan om godkännande av 
Praktiskt Lärande AB som huvudman för gymnasieskola avseende det nationella 
försäljnings- och serviceprogrammet vid Framtidsgymnasiet Nyköping i Nyköpings 
kommun (HN 2022/28).  
– Beslut 2022-09-28. Skolinspektionen avslår ansökan om godkännande av JENSEN 
education college AB  som huvudman för gymnasieskola avseende det nationella 
samhällsvetenskapliga programmet inriktning beteendevetenskap, 
ekonomiprogrammet inriktningarna ekonomi och juridik samt 
naturvetenskapsprogrammet inriktning naturvetenskap vid JENSEN gymnasium 
Nyköping i Nyköpings kommun (HN 2022/23).   
 
 
 
 
 
 
Sandra Berwing 
Nämndsekreterare 
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