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§ 5 Revidering av handlingsplan hedersrelaterat våld 
och förtryck 
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§ 1 
 
Godkännande av dagordningen 

Beslut 
1. Humanistiska nämnden godkänner dagordningen. 
 
2. Humanistiska nämnden beslutar att sammanträdet är stängt. 
 
___________ 
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§ 2      
 
Information arbetsmarknad och integration  
Cecilia Söderqvist, enhetschef för Integration/AME informerar bland annat om 
följande:  

• Den 1 maj slogs arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten ihop till en 
enhet.  

• Insatsen ”Trappan mot arbete” pågår under två år till 2023 och finansieras 
av samordningsförbundet RAR. Trosa kommun är projektägare i samverkan 
med Arbetsförmedlingen och lokala arbetsgivare. Målgruppen är de som står 
långt från arbetsmarknaden. Av deltagarna hittills har 43 % gått till egen 
försörjning.  

• Projektet React Ung Comeback – Samordningsförbundet RAR har ansökt om 
medel hos Europeiska Socialfonden för att lindra pandemins effekter i form 
av arbetslöshet och utanförskap. Målgruppen är ungdomar som på grund av 
pandemin givits sämre förutsättningar att klara sina gymnasiestudier. 
Sörmlands läns samtliga kommuner står bakom initiativet som går ut på att 
hjälpa målgruppen in på arbetsmarknaden genom att varva praktik och 
andra arbetsmarknadsinriktade insatser med studier i de ämnen som fattas.  

• Mottagning av anvisade personer. Tar lång tid att komma in i etableringen på 
grund av att det dröjer att få personnummer, kan ta upp mot 20 veckor. 
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§ 3      HN 2022/3 
  
Samverkan socialkontor och skolkontor  
Socialchef Lisbeth Lampinen och skolchef Mats Larsson informerar om följande: 
 

• Det är en styrka att ha skola och socialtjänst inom samma nämnd och det 
underlättar arbetet med gemensamma samverkansytor. Exempel på olika 
samverkansytor inom kommunen: 

o Skolsociala teamet 
o Projekt unga vuxna, kommunala aktivitetsansvaret. 
o Liv och hälsa ung  
o SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) 
o Embrace  
o Multiteam 

• Lägesrapportering. 
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§ 4     HN 2021/76 
 
Handlingsplan våld i nära relation 

Beslut 
Humanistiska nämndens förslag till kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsen antar handlingsplanen Våld i nära relation med tillhörande 
revideringar.  
 
________ 
 
Ärendet  
Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem, ett allvarligt brott och en viktig 
jämställdhets- och folkhälsofråga. Såväl historiskt som i nutid så har kvinnor varit 
mer utsatta än män. Trots detta så är våld i nära relation ingen enskild kvinnofråga, 
utan en fråga om allas lika värde och mänskliga rättigheter. Våldet medför både 
akuta och långsiktiga fysiska, psykiska, sociala, ekonomiska och materiella 
konsekvenser för individen samt höga kostnader för samhället. Våld i nära relation 
är ett hinder för både vuxna och barns säkerhet och rättstrygghet. Våld i nära 
relation är därmed ett område som berör alla människor oavsett kön, ålder, etnisk 
bakgrund, funktionalitet, religiös tillhörighet, sexuell läggning eller 
könsöverskridande identitet eller uttryck.  
 
Syftet med Humanistiska nämndens handlingsplan är att anställda inom nämnders 
verksamhetsområde ska ha god kännedom om mäns våld mot kvinnor och våld i 
nära relation. Kunskapen ligger till grund för att förebygga våld i nära relationer och 
särskilt uppmärksamma kvinnor som utsätts för våld och barn som upplevt våld 
samt säkerställa att de får stöd och hjälp. Våldet ska förebyggas och upprepning 
ska förhindras. Kompetensen ska finnas inom socialtjänsten, skola och förskola. 
Arbetet ska utvecklas, samordnas och genomföras i enlighet med lagstiftning och 
styrdokument. Handlingsplanens skall också beskriva det praktiska arbetet inom 
nämndens verksamhetsområden för att förebygga och förhindra relationsvåld. 
 
Ärendets beredning  
– Tjänsteskrivelse från socialchef Lisbeth Lampinen och verksamhetsutvecklare Ola 
Nordqvist 2021-12-10 
– Förslag till revidering av handlingsplan våld i nära relation 
 
 
 
 
 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen  
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§ 5      HN 2021/77 
 
Revidering av handlingsplan hedersrelaterat våld och 
förtryck 

Beslut 
Humanistiska nämnden antar handlingsplanen hedersrelaterat våld och förtryck 
med tillhörande revideringar. 
 
________ 
 
Ärendet  
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.  
 
Syftet med Humanistiska nämndens handlingsplan är 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 finnas inom nämndens 
ansvarsområden, arbetet ska utvecklas, samordnas och genomföras i enlighet med 
lagstiftning och styrdokument. 
 
Ärendets beredning  
– Tjänsteskrivelse från socialchef Lisbeth Lampinen och verksamhetsutvecklare Ola 
Nordqvist 2021-12-10 
– Förslag till revidering av handlingsplan hedersrelaterat våld och förtryck 
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§ 6     HN 2022/4 
 
Övrig information från socialkontoret  

Socialchef Lisbeth Lampinen informerar om följande: 
 

• Kvotflyktingar  
• Lägesrapportering  
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§ 7     HN 2021/83 
     
Handlingsplan för Hälsosam förskola 

Beslut 
Humanistiska nämnden antar reviderad handlingsplan för Hälsosam förskola. 
 
________ 
 
Ärendet  
Trosa Kommun har en handlingsplan för Hälsosam Förskola som antogs 2015. Små 
barn är extra känsliga för påverkan av kemikalier och eftersom många barn vistas 
en stor del av sin tid på förskolan är det viktigt att ha en plan för arbetet med att 
skapa en så hälsosam förskolemiljö som möjligt. Under 2013 inventerades samtliga 
av kommunens förskolor som en del i Naturskyddsföreningens projekt Operation 
Giftfri förskola. Arbetet med att rensa och byta ut produkter i förskolan samt att se 
över krav vid ny- och ombyggnation startade redan då. Handlingsplanen syftar till 
att ge en vägledning i det arbetet och ska kunna användas som ett praktiskt 
underlag för berörd personal.  
 
Handlingsplanen är reviderad i samarbete med förskolerektorerna under 2021. 
 
Ärendets beredning  
– Tjänsteskrivelse från skolchef Mats Larsson och Charlotte Jibréus, ansvarig 
Folkhälsa 2021-11-30 
– Handlingsplan för Hälsosam förskola. 
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§ 8     HN 2021/84 
 

Yttrande över motion Ungas Eko 

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

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

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

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

Yttrande 
I motionen Ungas eko föreslås att två halvtidstjänster inrättas för stöd och 
kompetensutveckling inom lärande för hållbar utveckling i ett projekt som arbetar 
under en treårsperiod för att sedan utvärderas och ev. permanentas. Motionen 
menar att budget för löner, transporter och material upprättas och medel avsätts i 
kommunens budget. Syftet med detta initiativ är att fler elever ska erbjudas en 
lokalt förankrad, verklighetsnära undervisning i och utanför klassrummen och 
samtidigt bidra till kommunens arbete inom miljö och klimat. Motionen lyfter som 
stöd att Skolinspektionen uttrycker i nationella granskningar att ”Det finns 
indikationer på bristande styrning och stöd i det didaktiska och ämnesövergripande 
arbetet. Det finns också indikationer, inte minst från Skolinspektionens egna 
granskningar, på att elevernas intressen och engagemang inte alltid möts och 
stimuleras i tillräcklig utsträckning i undervisningen”.   
 
Skolkontorets bedömning är att denna eventuella kommunala satsning behöver 
bedömas i sin rimlighet utifrån de nationella styrdokumenten och måluppfyllelsen  
kopplat dessa vid Trosa kommuns skolor samt hur intresse och engagemang är 
bland elever i dessa frågor. Vi bedömer att grundskolorna i Trosa kommun levererar 
en god kvalitet i de utbildningsdelar motionen påtalar med god kompetens över tid 
vilket ges stöd i elevers betyg. Vi kan även se i enkäten Liv och Hälsa ung att 
elever i Trosa kommun visar ett starkt intresse och engagemang i de frågor 
motionen adresserar. 
 
 
 
Forts.  
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Forts. § 8 
 
 
Skolans uppdrag är tydligt reglerat i skollag och läroplaner. Om ytterligare 
kommunala ambitionsnivåer läggs som kommunala beställningar behöver det 
särskilt finansieras och säkras över tid. Sammantaget ser inte skolkontoret denna 
satsning som prioriterad då skolornas måluppfyllelse och engagemang i frågan är 
hög och följer de nationella styrdokumenten. 
 
 
Ärendets beredning  
– Tjänsteskrivelse från skolchef Mats Larsson 2022-01-13. 
– Motion Ungas Eko 2021-06-09 § 47. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut till: 
Kommunstyrelsen  
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§ 9     HN 2022/5 
 
Övrig information från skolkontoret  

Skolchef Mats Larsson informerar bland annat om följande: 
• Lägesrapportering från kommunens förskolor och skolor. Covid-läget, efter 

nyår har flera ordförandebeslut tagits gällande åtgärder på klassnivå. Man 
följer smittskyddsläkarens rekommendationer.  

• Ny chef elevhälsan – Malin Palmér Andersson.  
• Skärlagskolan – De stora arbetena med byggnationen klart.  
• Månadsstatistik.  
• Fornbyskolan – Arbete med utemiljön.  

 
Kvalitetschef Marita Encke Dahlin informerar nämnden om bland annat följande: 

• Skolresultaten höstterminen 2021. 
• Måluppfyllelse per ämnen i procent elever årskurs 6-9.  
• Betygsfördelning årskurs 6-9 
• Gymnasiebehörighet höstterminen 2021 
• Måluppfyllelse kärnämnen årskurs 1-9  
• Ändringar i läroplaner och kursplaner på grundskolenivå 
• Arbete i Trosa avseende förändringarna i läroplanen och kursplanerna 

kommer ske i respektive skola och i kommungemensamma grupper.  
Återrapportering till nämnd kommer ske i december 2022 när utvärdering på 
skolorna är genomförd och arbetet har påbörjats.  
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§ 10     HN 2022/1 
 
Anmälan av delegeringsbeslut  

Humanistiska nämnden har tagit del av följande rapportering av delegeringsbeslut: 
___________ 
 

Löpnr./ 
Diarienr. 

Punkt i de-
legerings- 
ordningen 

Ärende och beslut Datum för 
beslut 

Delegat 

HN 
2021/74 

1.20 Anmäla personuppiftsincident  2021-11-26 Mats Lars-
son, skolchef 

HN 
2021/78 

1.1  Brådskande ordförandebeslut  Skärlag-
skolan är partiellt stängd för årskurs 5 
från och med den 9 december – 14 de-
cember 2021 

2021-12-13 Michael 
Swedberg, 
ordförande 
humanistiska 
nämnden 

HN 
2021/79 

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

2021-12-13 Michael 
Swedberg, 
ordförande 
humanistiska 
nämnden 

HN 
2021/80 

1.1 Brådskande ordförandebeslut – Hede-
byskolans rektor ges möjlighet att bed-
riva fjärr- eller distansundervisning 
2021-12-16 – 2021-12-17 

2021-12-16 Michael 
Swedberg, 
ordförande 
humanistiska 
nämnden 

HN 
2021/81 

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

2021-12-17 Michael 
Swedberg, 
ordförande 
humanistiska 
nämnden 

HN 
2021/82 

1.1 Brådskande ordförandebeslut – Skär-
lagskolan är partiellt stängd för årskurs 
3 

2021-12-20 Michael 
Swedberg, 
ordförande 
humanistiska 
nämnden 

HN 
2021/62 

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

2021-12-17 Michael 
Swedberg, 
ordförande 
humanistiska 
nämnden 

HN 
2022/7 

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

2022-01-10 Michael 
Swedberg, 
ordförande 
humanistiska 
nämnden 

 
forts.   
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forts. § 10 
 

HN 
2022/7 

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

2022-01-17 Michael 
Swedberg, 
ordförande 
humanistiska 
nämnden 

HN 
2022/7 

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

2022-01-17 Michael 
Swedberg, 
ordförande 
humanistiska 
nämnden 

HN 
2022/7 

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

2022-01-17 Michael 
Swedberg, 
ordförande 
humanistiska 
nämnden 

HN 
2022/8 

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

2022-01-17 Michael 
Swedberg, 
ordförande 
humanistiska 
nämnden 

HN 
2022/8 

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

2022-01-18 Michael 
Swedberg, 
ordförande 
humanistiska 
nämnden 

 

 
Förteckning över beslut fattade inom individ- och familjeomsorgen 
Period: 2021-11-18–2022-01-13 
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§ 11     HN 2022/2 
 
Övriga anmälningsärenden 

Humanistiska nämnden har tagit del av följande rapportering av 
anmälningsärenden: 
 
Diskrimineringsombudsmannen DO 
– Anmälan 2021-12-08. Begäran om yttrande gällande händelse vid 
Skärlagskolan (HN 2021/75). 
 
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) 
– Beslut 2022-01-13. (IMY) beslutar att avsluta ärendet som rör anmälan (HN 
2021/74). 
 
Kommunfullmäktige 
– Protokollsutdrag 2021-12-08 § 76. Val av ledamöter och ersättare i humanistiska 
nämnden 2022.  
– Protokollsutdrag 2021-12-08 § 82. Revidering av budget 2022 för Trosa kommun.  
– Protokollsutdrag 2021-12-08 § 83. Revidering av riktlinjer för handläggning av 
ekonomiskt bistånd 
 
Regionfullmäktige  
– Protokollsutdrag 2021-11-23 §130, Revidering av reglemente för nämnden för 
samverkan kring socialtjänst och vård.  
 
Skolinspektionen  
– Beslut 2021-12-15. Skolinspektionen återkallar godkännandet för Rudolf 
Steinerstiftelsen för läkepedagogik (815600-5509) som huvudman för 
gymnasiesärskola vid Ekgårdens Gymnasiesärskola i Trosa kommun. Återkallandet 
gäller från och med den 1 juli 2022. Skolinspektionen har i beslut den 14 oktober 
2021 godkänt Föreningen Solberga by (815600-0823) som huvudman för 
gymnasiesärskola vid Ekgårdens Gymnasiesärskola i Trosa kommun (dnr 
2021:607). 
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§ 12      HN 2020/48 
     HN 2020/49 
 
Tillsyn av fristående förskolor 2020-2021 

 
Paragrafen publiceras inte på hemsidan. Kontakta kanslienheten tel. 0156-520 00 
eller e-post trosa@trosa.se för att ta del av hela protokollet. 
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