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§ 13 
 
Godkännande av dagordningen 

Beslut 
Humanistiska nämnden godkänner dagordningen med följande tillägg: 

• Nytt ärende om Val av justerare hanteras som ärende 2 på dagordningen. 
 
___________ 
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§ 14     HN 2019/12 
 
Val av justerare 

Beslut 
Humanistiska nämnden utser Kent Petersson (SD) att justera dagens protokoll 
jämte ordförande.  
 
___________ 
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§ 15     HN 2022/15
      
Uppföljning – efterlevnad av dataskyddsförordningen  
 
Beslut 
Humanistiska nämnden noterar till protokollet att de har tagit del av rapporten 
Uppföljning - efterlevnad av dataskyddsförordningen i Trosa kommun 2021. 
 
________ 
 
Ärendet 
Tillsynen har genomförts som en del av det arbete dataskyddsombuden enligt 
dataskyddsförordningen ska utföra för de personuppgiftsansvariga (som i Trosa 
kommun är nämnderna och bolagsstyrelserna). Tillsynen har skett under 2021 
genom utskickade frågor till dataskyddsambassadörerna, genomgång av anmälda 
personuppgiftsincidenter och en fortsatt analys av dataskyddsombudens tidigare 
förslag till personuppgiftsansvariga om central styrning av autentisering och 
auktorisering.  
 
Under 2022 föreslås de personuppgiftsansvariga bland annat att fortsätta arbetet 
med: 

• Att öka den generella medvetenheten och kunskapen hos 
personuppgiftsansvariga genom ytterligare informationsinsatser. 

• Säker hantering av mobila enheter 
• Inrätta funktion för att hantera olika typer av säkerhetsincidenter 

(informationssäkerhet, fysisk säkerhet, IT-säkerhet etc.) 
• Kompetensutveckling och frigörande av resurser för att säkerställa 

nyttorealisering av investeringen i ADAudit Plus. 
 

Ärendets beredning  
– Tjänsteskrivelse från dataskyddsombud Nadja Furuberget Skog och 
dataskyddsombud Martin Snygg 2022-02-07. 
– Efterlevnad av dataskyddsförordningen.  
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§ 16 
 
Information om Liv och hälsa ung 

Kvalitetschef Marita Encke-Dahlin informerar nämnden om resultatet av den enkät 
som genomförts bland elever i årskurs 7 och årskurs 9 under hösten 2021. 
Enkätfrågorna var desamma som  ställdes i undersökningen Liv och hälsa ung. 
Svarsfrekvensen i åk 9 var 70 procent 2021 och svarsfrekvensen för årskurs 7 var 
88 procent 2021.  
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§ 17      HN 2022/29 
 
 
Handlingsplan för att förebygga våldsbejakande extremism  

Beslut  
Humanistiska nämndens förslag till kommunstyrelsen:  
 
Kommunstyrelsen antar handlingsplan för att förebygga våldsbejakande extremism. 
________ 
 
Ärendet  
En förutsättning för att vår demokrati ska fungera är att individer känner tilltro till 
det demokratiska systemet och visar respekt för alla individers lika värde. 
Våldsbejakande extremism har blivit en allt mer påtaglig företeelse i samhället och 
kommit att uppfattas som ett hot mot demokratins grundläggande värderingar.  
 
I juli 2014 utsåg regeringen en nationell samordnare i syfte att förbättra samverkan 
mellan myndigheter, kommuner och organisationer på nationell, regional och lokal 
nivå för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.  
 
Rollen som lokal samordnare mot våldsbejakande extremism tillsätts av 
kommunchefen. Under våren 2016 utsågs skolkontorets utvecklingsledare som 
lokal samordnare. 
 
Ärendets beredning  
– Tjänsteskrivelse från socialchef Lisbeth Lampinen 2022-02-15.  
– Förslag till handlingsplan för att förebygga våldsbejakande extremism. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen  
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§ 18      HN 2022/3 
  
Samverkan socialkontor och skolkontor  
Socialchef Lisbeth Lampinen informerar om följande: 
 

• Skolsociala teamet är en samverkan mellan socialkontor och skola. En ny 
kartläggning pågår inför att hitta nya arbetssätt. Skolans kvalitetschef och 
socialkontorets verksamhetsutvecklare kommer vara delaktiga i arbetet.  

• Projekt Unga vuxna fortlöper,  socialkontorets verksamhetsutvecklare är 
projektledare. 

 
Socialkontorets verksamhetsutvecklare Ola Nordqvist är samordnare för uppdraget 
psykisk hälsa och informerar nämnden följande: 

• Avtal mellan staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR) gällande 
psykisk hälsa och suicidprevention och dess fokusområden.  

• Syfte och mål. 
• Medel 2022 för Trosa kommun ska gå till utvecklingsarbete utifrån 

handlingsplaner och mobila lösningar, kunskapsbaserad socialtjänst och 
hälso/sjukvård, sammanlagt: 414 738 kr.  

• Det finns också länsgemensamma medel som bland annat ska gå till insatser 
för samsjuklighet, suicidprevention, insatser för att stärka brukarmedverkan 
och ungdomsmottagningar. 
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§ 19     HN 2022/16 
 
Bokslut 2021 för humanistiska nämnden, individ- och familj 

Beslut 
Humanistiska nämnden överlämnar nämndens bokslut 2021 till kommunstyrelsen.  
 
________ 
 
Ärendet  
Bokslutet för individ- och familjeomsorgen 2021 uppvisar ett positivt resultat på 
3 225 tkr.  
 
Verksamheterna ekonomi- och vuxen samt barn- och familj visar på ett överskott 
medan integration- och arbetsmarknad samt flykting sammantaget landar på ett 
underskott. Nämndens buffert har inte använts under året. 
 
Ärendets beredning  
– Tjänsteskrivelse från socialchef Lisbeth Lampinen 2022-03-08 
– Bokslut 2021 för Individ- och familjeomsorgen  
– Måluppföljning 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen  
 
 



TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 11(26) 
Humanistiska nämnden 2022-03-15 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 20     HN 2022/17 
 
Uppföljning av Trosa kommuns miljöledningssystem 2021 
Beslut 
Humanistiska nämnden godkänner sin del av uppföljningen utav Trosa kommuns 
miljöledningssystem 2021. 
 
________ 
 
Ärendet  
Under 2020 antog Trosa kommun ett nytt miljöledningssystem som omfattar 
kommunens verksamheter och de helägda bolagen Trobo och Trofi. Syftet med 
miljöledningssystemet är att alla kommunens verksamheter kontinuerligt ska 
arbeta för att negativ miljöpåverkan ska bli så liten som möjligt samt bidra med 
positiv miljöpåverkan. Som en del av miljöledningssystemet ska miljöarbetet 
årligen följas upp och redovisas till kommunfullmäktige som underlag för 
kommande prioriteringar och beslut.  
 
Inom ramen för miljöledningssystemet redovisas även Sveriges Ekokommuners 
gröna nyckeltal samt nyckeltal för Agenda 2030.   
 
Ärendets beredning  
– Tjänsteskrivelse från socialchef Lisbeth Lampinen 2022-02-18 
– Uppföljning av Trosa kommuns miljöledningssystem 2021 
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§ 21     HN 2022/18 
 
Redovisning av utförd internkontrollplan 2021 för 
humanistiska nämnden, individ och familj  

Beslut 
Humanistiska nämnden godkänner utförd internkontroll 2021 för individ- och 
familjeomsorgen.   
 
________ 
 
Ärendet  
Under 2021 har intern kontroll utförts i enlighet med beslutad internkontrollplan för 
de punkter som ingår i den dagliga verksamheten, exempelvis sekretess, stjärn-
punkterna, ekonomirutinerna, samt en översyn av aktuella styrdokument. Flera 
delar av internkontrollplanen ingår i kvalitetsbokslutet för socialkontoret.  
 
En komplett genomgång av internkontrollen behöver göras under 2022.    
 
Ärendets beredning  
– Tjänsteskrivelse från socialchef Lisbeth Lampinen 2022-03-08 
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§ 22     HN 2022/19 
 
Internkontrollplan 2022 för Humanistiska nämnden, 
Individ- och familjeomsorgen  

Beslut 
Humanistiska nämnden godkänner Internkontrollplan 2022 för individ- och 
familjeomsorgen.   
 
________ 
 
Ärendet  
Varje år ska nämnden besluta om en särskild plan för uppföljning av den interna 
kontrollen. Till grund för internkontrollplanen ligger en riskanalys som innehåller 
verksamhetsspecifika och kommungemensamma risker. Sannolikhet och 
konsekvens ska värderas 1–5 där 5 är den högsta sannolikheten/konsekvensen. 
Värdet för sannolikhet ska multipliceras med konsekvensen för att få fram ett 
riskvärde. Riskvärde 8 och högre ska tas med i nämndens internkontrollplan. 
 
Riskanalysen för 2022 är den samma som tidigare år. Verksamhetsspecifika risker 
har inte revideras utifrån en översyn av föregående års riskanalys. 
 
Ärendets beredning  
– Tjänsteskrivelse från socialchef Lisbeth Lampinen 2022-02-15. 
– Förslag till internkontrollplan 2022. 
– Riskanalys inför internkontrollplan 2022. 
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§ 23     HN 2022/14 
 
Kvalitetsbokslut för 2021 

Beslut 
Humanistiska nämnden antar kvalitetsbokslutet för 2021.  
 
________ 
 
Ärendet  
I kvalitetsbokslutet summeras verksamhetens resultat under verksamhetsåret. 
Kvalitetsbokslutet beskriver hur vi nått nämndens mål, identifierar 
utvecklingsområden och beskriver åtgärder för att förbättra kvalitén och hur 
kvalitetsarbetet ska bedrivas kommande verksamhetsår. Syftet med dokumentet är 
att på ett kort och sammanfattande vis redovisa stora delar av det kvalitetsarbete 
som genomförts under året. 2021 års kvalitetsbokslut utgår utifrån det av nämnden 
beslutade ledningssystemet för kvalitet. 
 
Ärendets beredning  
– Tjänsteskrivelse från socialchef Lisbeth Lampinen och verksamhetsutvecklare Ola 
Nordqvist 2022-02-04. 
– Kvalitetsbokslut 2021. 
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§ 24     HN 2022/30 
 
Begäran om investeringsmedel för inventarier till 
socialkontorets nya lokaler 

Beslut 
Humanistiska nämndens förslag till kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsen fördelar 700 tkr från kommunstyrelsens investeringsreserv till 
humanistiska nämnden för att investera i inventarier till socialkontorets nya lokaler.  
 
________ 
 
Ärendet  
Socialkontoret har sin arbetsplats i samma hus som vårdcentralen och boende för 
äldre. Då boendeplatser för äldre ökar behöver socialtjänsten flytta till andra 
lokaler.  
 
Socialkontoret kommer att flytta till nya lokaler på Industrigatan 8 B och behovet 
av möbler och inventarier behöver införskaffas. En offert har lämnats av 
kommunens upphandlade leverantör på 700 tkr. Eftersom inga medel finns 
budgeterade för nya inventarier föreslås det att medel avsätts till detta från 
kommunstyrelsens investeringsreserv.  
 
Bakgrunden är att de flesta kontorsmöbler i dagsläget inte håller måttet och är 
uttjänta och inte anpassade utifrån en god arbetsmiljö, exempelvis fungerar inte 
flera av de höj- och sänkbara skrivborden och många kontorsstolar är på gränsen 
till utslitna. Då verksamheten växer både vad gäller medarbetare och besökare 
krävs dels fler kontorsrum och konferensrum som behöver möbleras.  
 
Köksutrymmena blir större så att alla kan äta tillsammans, i dagsläget kan inte all 
personal äta samtidigt vilket försvårar planeringen kring övriga möten kring 
lunchtid. Då flera kontorsutrymmen består av öppna ytor behövs adekvata 
avskärmningar och speciella tysta utrymmen där man kan prata i telefon. 
Inflyttning till de nya lokalerna beräknas till sommaren 2022, beroende på när 
slutbesiktningen kan slutföras.  
 
Ärendets beredning  
– Tjänsteskrivelse från socialchef Lisbeth Lampinen 2022-03-07. 
 
 
 
 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen  
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§ 25     HN 2022/4 
 
Övrig information från socialkontoret  

Socialchef Lisbeth Lampinen informerar bland annat om följande: 
 

• Ett samverkansmöte med migrationsverket har ägt rum med anledning av 
läget i Ukraina. Sverige har den 15 mars hittills tagit emot cirka 9200 
flyktingar från Ukraina.  

• EU har aktiverat massflyktsdirektivet.   
• Alla måste registrera sig hos Migrationsverket för att få ersättning, 

bosättning, rätt till skolgång med mera.  
• Trosa har anmält att vi kan ta emot 39 personer men har inte fått någon 

förfrågan än. 
• Under vecka 12 öppnar återvinningscentralen Korslöt upp för insamling av 

hela och rena kläder till vuxna och barn samt leksaker.  
• På Trosa kommuns hemsida finns information om vad privatpersoner och 

företag som vill hjälpa till kan tänka på samt annan information med 
anledning av invasionen av Ukraina.  
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§ 26     HN 2022/16 

 
Bokslut 2021 för Humanistiska nämnden, Barnomsorg – 
Utbildning  

Beslut 
Humanistiska nämnden överlämnar nämndens bokslut 2021 till kommunstyrelsen.  
 
________ 
 
Ärendet  
Härmed överlämnas bokslutet 2021 för Barnomsorg – Utbildning, omfattande det 
centrala bokslutet samt bokslut för samtliga resultatenheter. Barnomsorg och 
utbildning redovisar sammantaget ett överskott på 1 370 tkr.  
 
2021 har till stor del påverkats av pandemin.  BoU har tydligt prioriterat omsorg 
och utbildning till barn och elever. Stora ansträngningar har framgångsrikt gjorts av 
verksamheternas personal och ledning i det arbetet. Samverkan inom kommunen 
har starkt bidragit till att en god måluppfyllelse 2021. Resultatnivån är något lägre 
men nära tidigare år. Det gäller bland annat läskunnighet i årskurs ett, meritvärden 
i årskurs nio samt behörighet till gymnasiet.   
 
Verksamhetens arbete har anpassats löpande efter de förutsättningar som 
pandemins påverkan har gett. Frånvaro av elever och personal har tidvis kraftigt 
påverkat verksamheterna. Flera administrativa processer inom förskola, skola och 
vuxenutbildning har pausats för att kunna fokusera på kärnuppdraget att ge 
omsorg och utbildning. 
 
Ärendets beredning  
– Tjänsteskrivelse från skolchef Mats Larsson 2022-03-01. 
– Bokslut 2021 för barnomsorg och utbildning.  
– Måluppföljning. 
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§ 27     HN 2022/17 
 

Uppföljning av Trosa kommuns miljöledningssystem 2021 

Beslut 
Nämnden godkänner miljöredovisningen som del av uppföljningen utav Trosa 
kommuns miljöledningssystem 2021. 
________ 
 
Ärendet  
Under 2020 antog Trosa kommun ett nytt miljöledningssystem som omfattar 
kommunens verksamheter och de helägda bolagen Trobo och Trofi. Syftet med 
miljöledningssystemet är att alla kommunens verksamheter kontinuerligt ska 
arbeta för att negativ miljöpåverkan ska bli så liten som möjligt samt bidra med 
positiv miljöpåverkan. Miljöarbetet följs årligen upp och en sammanställning 
redovisas till kommunfullmäktige som underlag för kommande prioriteringar och 
beslut. Inför detta så tar varje förvaltning fram en miljöredovisning som anger hur 
man arbetat med miljöfrågorna under året.  
 
Miljö och hållbarhet i undervisningen - kärnuppdraget 
Förskolan och grundskolan berörs i olika delar av de globala hållbarhetsmålen i 
Agenda 2030. Miljöundervisning och lärande för hållbar utveckling är inskrivna i 
läro-, kurs- och ämnesplanerna. Miljö och hållbar utveckling är inte ett eget ämne i 
grundskole- och gymnasieutbildningen. Tanken är att miljö- och 
hållbarhetsperspektiven jämte de historiska, internationella och etiska perspektiven 
ska genomsyra all undervisning oberoende av kurs eller ämne. I läroplanernas 
inledande avsnitt finns tydliga kopplingar till områden som demokrati, jämställdhet, 
entreprenörskap och hållbar utveckling, vilka är centrala i Agenda 2030. När det 
gäller de nationella miljömålen har Skolverket gjort en översyn så att det framgår 
hur de olika miljömålen knyter an till olika moment i styrdokumenten. Det gör det 
lättare att i undervisningen utgå från de nationella miljömål som prioriterats i den 
egna kommunen eller regionen.  
 
Särskilda satsningar att nämna under 2021 
5 skolenheter har uppnått certifiering inom Grönflagg 2021. 

• 2 skolor deltar i Östersjöprojekt 2021-2022. 
• NTA-undervisning vid samtliga skolor F-6. 
• 50-75% av personalen på enheterna har genomfört miljöutbildning med 

godkänt resultat. 
• Utvecklingsprojekt för skoldag med skärgårdsekologi på Kråmö har 

påbörjats i samarbete med kommunekologen. 
 
Ärendets beredning  
– Tjänsteskrivelse från skolchef Mats Larsson 2022-03-08. 
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§ 28     HN 2022/18 
 

Redovisning av utförd internkontroll 2021 för humanistiska 
nämnden, barnomsorg och utbildning  

Beslut 
Humanistiska nämnden godkänner utförd internkontroll 2021 för barnomsorg och 
utbildning.   
________ 
 
Ärendet  
Under 2021 har intern kontroll utförts i enlighet med beslutad internkontrollplan 
2020. Internkontrollplanen innehåller bland annat kontrollpunkter avseende 
ärendehantering, planer/rutiner, rätt lön, bisysslor etcetera.  
 
Beträffande arbetsmiljö och riskanalyser har en genomgång av arbetsmiljöfrågor 
vid enheternas APT skett under året. Med anledning av pandemin har särskilda 
riskanalyser gjorts i ledningsgruppen. 
 
Inga anmärkningar har noterats. 
 
Ärendets beredning  
– Tjänsteskrivelse från skolchef Mats Larsson och utvecklingsledare Peter 
Bäckström 2022-02-21. 
– Redovisning av utförd internkontroll 2021. 
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§ 29     HN 2022/19 
 

Internkontroll 2022 för humanistiska nämnden, barnomsorg 
och utbildning  

Beslut 
Humanistiska nämnden godkänner Internkontrollplan 2022 för barnomsorg och 
utbildning.   
________ 
 
Ärendet  
 
Riskanalysen inför internkontrollplan 2022 (bilaga 1).  
 
Internkontrollplanen för 2022 (bilaga 2). 
 
Ärendets beredning  
– Riskanalys inför internkontrollplan 2022. 
– Förslag till internkontrollplan 2022. 
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§ 30     HN 2022/21 
HN 2022/22 
HN 2022/23 
HN 2022/24 
HN 2022/25 
HN 2022/26 
HN 2022/27 
HN 2022/28 

 

Yttrande över ansökningar om godkännande som 
huvudman för fristående gymnasieskolor i närliggande 
kommun 

Beslut 
Humanistiska nämnden godkänner att yttrandet nedan ska gälla som Trosa 
kommuns yttrande för ansökningar om etablering av fristående gymnasieskolor i 
närliggande kommun. 
________ 
 
Ärendet  
Trosa kommun har av Skolinspektionen ombetts att yttra sig över åtta ansökningar 
i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Yttrandet avser ansökningar 
avseende fristående gymnasieskolor i Nyköpings kommun och Södertälje kommun. 
Nyköpings kommun: två ansökningar om godkännande som huvudman för 
nyetablering av fristående gymnasieskola och en ansökan om godkännande som 
huvudman för utökning av befintlig fristående gymnasieskola. 
Södertälje kommun: en ansökan om godkännande som huvudman för nyetablering 
av fristående gymnasieskola, en ansökan om godkännande som huvudman för 
nationellt godkänd idrottsutbildning vid en fristående gymnasieskola, en ansökan 
om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående 
gymnasiesärskola och två ansökningar om godkännande som huvudman för en 
särskild variant av gymnasieutbildning vid fristående skola.  
Ansökningarna gäller för möjlig start fr.o.m. läsåret 2023/2024. 
 
Trosa kommuns yttrande 
Yttrande avseende följande ansökningar: 
 
Dnr SI 2022:240 
Dnr SI 2022:755 
Dnr SI 2022:975 
Dnr SI 2022:978 
Dnr SI 2022:980 
Dnr SI 2022:1036 
Dnr SI 2022:1038 
Dnr SI 2022:1039 
 
Forts. 
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Forts. § 30 
 
I Trosa kommun bedrivs i dagsläget inga kommunala eller fristående 
gymnasieskolor eller gymnasiesärskolor med nationella program. Samverkansavtal 
finns med Nyköpings kommun, Region Sörmland, Södertälje kommun, Salems 
kommun och Botkyrka kommun. 
 
Trosa kommuns ungdomskullar i gymnasieåldern ser enligt prognos (GPF) ut att 
öka de närmsta åren och antalet 16-åringar beräknas till: 
 
 År 
 2022 2023 2024 2025 2026 
16-åringar 169 183 196 178 197 

 
 
I kommunens styrdokument ”Fastlagd kurs för Trosa kommun” står det att 
kommunens verksamheter och utbud bland annat ska styras av medborgarnas 
behov och önskemål samt valfrihet. 
 
Med beaktande av ovanstående samt uppfattningen att ett varierat utbud av skolor 
och inriktningar på olika sätt berikar verksamheten även för Trosa kommuns 
gymnasieelever ställer sig kommunen i huvudsak positiv till ansökningar där detta 
erbjuds. 
 
Det finns emellertid risker vid överetablering varför Trosa kommun anser att 
Skolinspektionen bör fästa särskild vikt vid lägeskommunens analyser av risk för 
nedläggning av gymnasieprogram eller gymnasieskolor på grund av underbelagda 
enheter. Detta skulle i så fall, ur Trosa kommuns synpunkt, kunna missgynna 
kommunens elever som idag går i redan etablerade gymnasieskolor. 
 
Ärendets beredning  
– Tjänsteskrivelse från skolchef Mats Larsson och administrativ chef Daniella 
Almcrantz 2022-03-08.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till: 
Skolinspektionen, tillstand@skolinspektionen.se 
 
 
 
 

mailto:tillstand@skolinspektionen.se
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§ 31     HN 2022/5 
 
Övrig information från skolkontoret  

Biträdande skolchef och utvecklingsledare Peter Bäckström informerar om följande: 
• Skärlagskolan – Maria Brauer tillträdde som rektor den 14 mars.   

 
Kvalitetschef Marita Encke Dahlin informerar bland annat om följande: 

• Genomförda verksamhetsbesök på kommunens skolor.  
• Alla skolor och förskolor arbetar aktivt med mål och olika fokusområden.  
• Rekrytering är påbörjad inför läsåret 22/23 med behöriga lärare.  
• Rektorerna har god kännedom om de elever som inte når målen och olika 

typer av planer är upprättade.  
• Återkoppling och arbete med Hållbart medarbetarengagemang (HME) har 

skett.  
• Kommunikation kring elevhälsoplan.  
• Ett projekt har startats för att titta närmare på skolfrånvaron.  
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§ 32     HN 2022/1 
 
Anmälan av delegeringsbeslut  

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

Löpnr./ 
Diarienr. 

Punkt i 
delege-
rings- 
ord-
ningen 

Ärende och beslut Datum för be-
slut 

Delegat 

HN 
2022/8 

1.1 Brådskande ordförandebeslut –
Vitalisskolan är delvis stängd 19/1-
21/1 2022 

2022-01-19 Michael Swed-
berg, ordförande 
humanistiska 
nämnden 

HN 
2022/9 

1.1 Brådskande ordförandebeslut –
Skärlagskolan är delvis stängd 
19/1-21/1 2022 

2022-01-19 Michael Swed-
berg, ordförande 
humanistiska 
nämnden 

HN 
2022/9 

1.1 Brådskande ordförandebeslut –
Skärlagskolan är delvis stängd 
27/1-28/1 2022 

2022-01-26 Michael Swed-
berg, ordförande 
humanistiska 
nämnden 

HN 
2022/11 

1.1 Brådskande ordförandebeslut - 
Kyrkskolan 
är delvis stängd 26 januari till och 
med 
28 januari 2022 

2022-01-25 Michael Swed-
berg, ordförande 
humanistiska 
nämnden 

HN 
2022/11 

1.1 Brådskande ordförandebeslut –
Kyrkskolan är delvis stängd den 28 
januari 2022 

2022-01-27 Michael Swed-
berg, ordförande 
humanistiska 
nämnden 

HN 
2022/11 

1.1 Brådskande ordförandebeslut –
Kyrkskolan är delvis stängd den 28 
januari 2022 

2022-01-27 Michael Swed-
berg, ordförande 
humanistiska 
nämnden 

HN 
2022/11 

1.1 Brådskande ordförandebeslut –
Kyrkskolan är delvis stängd den 31 
januari till den 2 februari 2022 

2022-01-27 Michael Swed-
berg, ordförande 
humanistiska 
nämnden 

HN 
2022/11 

1.1 Brådskande ordförandebeslut –
Kyrkskolan är delvis stängd den 31 
januari till den 2 februari 2022 

2022-01-27 Michael Swed-
berg, ordförande 
humanistiska 
nämnden 

Forts.   
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Forts. § 32 
 
HN 
2022/13 

1.1 Brådskande ordförandebeslut – 
Hedebyskolan övergår delvis 
till fjärr- och distansundervis-
ning den 3 februari – 7 februari 
2022 

2022-02-02 Michael Swedberg, 
ordförande humanist-
iska nämnden 

HN 
2022/9 

1.1 Brådskande ordförandebeslut –
Skärlagskolan är delvis stängd 
den 2 februari till och med den 
4 februari 2022 

2022-02-01 Michael Swedberg, 
ordförande humanist-
iska nämnden 

HN 
2022/11 

1.1 Brådskande ordförandebeslut –
Kyrkskolan är delvis stängd 
den 2 februari till och med den 
4 februari 2022 

2022-02-01 Michael Swedberg, 
ordförande humanist-
iska nämnden 

HN 
2022/11 

1.1 Brådskande ordförandebeslut –
Kyrkskolan är delvis stängd 
den 3 februari till och med den 
7 februari 2022 

2022-02-01 Michael Swedberg, 
ordförande humanist-
iska nämnden 

 
 
 
Förteckning över beslut fattade inom individ- och familjeomsorgen 
Period: 2022-01-14–2022-03-03 
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§ 33     HN 2022/2 
 
Övriga anmälningsärenden 

Humanistiska nämnden har tagit del av följande rapportering av 
anmälningsärenden: 
 
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) 
- Beslut 2022-02-22. (IMY) beslutar att avsluta ärendet som rör anmälan (HN 
2022/20). 
 
Skolinspektionen  
- Beslut 2022-02-16. Skolinspektionen upphäver sitt beslut den 15 december 2021 
om återkallandet av Rudolf Steinerstiftelsen för läkepedagogik som huvudman för 
gymnasiesärskola vid Ekgårdens Gymnasiesärskola i Trosa kommun. Återkallandet 
gäller från och med den 16 februari 2022. Rudolf Steinerstiftelsen för läkepedagogik 
har till Skolinspektionen inkommit med en skrivelse där de anger att föreningen 
Solberga by önskar dra tillbaka sin ansökan om huvudmannaskapet för Ekgårdens 
Gymnasiesärskola och att Rudolf Steinerstiftelsen för läkepedagogik därmed önskar 
att återkallandet av det nuvarande tillståndet återkallas (HN 2021/21).   
- Beslut 2022-02-25. Skolinspektionen återkallar godkännandet för Föreningen 
Solberga by (815600-0823) som huvudman för gymnasiesärskola vid Ekgårdens 
Gymnasiesärskola i Trosa kommun. Återkallandet gäller från och med den 25 
februari 2022. (HN 2021/21) 
 
Region Sörmland, gemensam patientnämnd 
- Protokoll 2022-02-17. 
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