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§ 34 
 
Godkännande av dagordningen 

Beslut 
Humanistiska nämnden godkänner dagordningen.  
 
___________ 
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§ 35      HN 2022/3 
  
Samverkan socialkontor och skolkontor  
Socialchef Lisbeth Lampinen och skolchef Mats Larsson informerar om följande: 
 

• Skolsociala teamet som är en samverkan mellan socialkontor och skola. 
Syftet med det skolsociala teamet är att öka närvaron i skolan för elever 
med problematisk skolfrånvaro.  

• Förberedelser inför sommaren: 
o Samverkan med kultur- och fritidsnämndens verksamheter. 
o Utökad fältverksamhet under sommaren. Rekrytering av fler fältare, 

för att klara en utökad fältverksamhet under sommaren.  
o Inför sommaren 2022 har 155 ungdomar har sökt sommarjobb. De 

ungdomar som har sökt kommer också erbjudas sommarjobb. Trosa 
kommun har sökt finansieringsstöd för att kunna erbjuda 
sommarjobb och fått ansökan beviljad av Region Sörmland.  

o Avtal med Rookie startups (utbildare av unga entreprenörer) som ska 
ge ungdomar i kommunen möjligheter att lära sig mer om 
entreprenörskap och företagande.  

o Ungdomar kommer erbjudas lovskola även i sommar.  
• Medborgarundersökning 2021:  

o Trosa kommun har genomfört Statistiska centralbyråns, SCB, 
medborgarundersökning under flera år. Senaste undersökningen 
gjordes hösten 2021 Den här gången har SCB valt att göra 
genomgripande förändringar i såväl frågor som redovisning. 
Socialkontoret i Trosa gör även en egen undersökning.  

• Embrace som är ett system för brottsförebyggande och trygghetsfrämjande 
arbete i samverkan. Under hösten 2021 gjordes en platsanalys runt 
Tomtaklintskolan där problemområden identifierades och lösningar 
presenterades och resulterade i flera åtgärder i syfte för att förebygga brott 
och skapa en trygg och attraktiv miljö. Några av åtgärderna var att klippa 
ner buskar, ordna belysning och sittplatser, plantera lökväxter.   
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§ 36     HN 2022/35 
 
Budget 2023 med flerårsprognos 2024-2025 för 
humanistiska nämnden, individ- och familj  

Beslut 
Humanistiska nämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige godkänner budget 2023 för humanistiska nämnden, individ- 
och familjeomsorgen med flerårsplan för 2024-2025. 
________ 
 
Deltar inte i beslutet  
Socialdemokraterna deltar inte i beslutet till förmån för eget budgetförslag.  
________ 
 
 
Ärendet  
Socialkontoret har tillsammans med ekonomikontoret tagit fram förslag till budget 
2023 för individ- och familjeomsorgen samt flerårsplan för 2024-2025.    
 
Ärendets beredning  
– Tjänsteskrivelse från socialchef Lisbeth Lampinen 2022-04-13 
– Förslag till budget 2023, individ- och familjeomsorgen med flerårsplan 2024-
2025. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen  
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§ 37     HN 2022/31 
 
Handlingsplan för suicidprevention Trosa kommun  
 
Beslut 
Humanistiska nämndens förslag till kommunstyrelsen: 
  
Kommunstyrelsen godkänner reviderad Handlingsplan för suicidprevention Trosa 
kommun.  
 
________ 
 
Ärendet  
Suicid är ett allvarligt folkhälsoproblem som kräver att bli uppmärksammat. Den 
senaste forskningen har visat att suicidprevention måste omfatta åtgärder inom en 
rad fält, allt ifrån att skapa de bästa möjliga villkoren för barn och ungdomars 
uppväxtförhållanden till en effektiv behandling av psykisk ohälsa och förebyggande 
av miljörelaterade risker.  
 
Kommunbaserade insatser inom olika verksamhetsområden kan påverka 
bestämningsfaktorer för suicid och därigenom bidra till minskad suicidförekomst i 
befolkningen. Syftet med handlingsplanen är att samordna resurser och åtgärder 
för att minska andelen personer som begår suicid eller som försöker begå suicid. 
 
Humanistiska nämnden har huvudansvaret för verksamhetsområdet 
suicidprevention men eftersom handlingsplanen är kommunövergripande behöver 
planen antas av kommunstyrelsen. Planen har ursprungligen tagits fram i 
samarbete med berörda inom vård- och omsorgskontoret och kultur, - fritid, - 
teknik och servicekontoret.  
 
Ärendets beredning  
– Tjänsteskrivelse från socialchef Lisbeth Lampinen, skolchef Mats Larsson och 
verksamhetsutvecklare för socialkontoret Ola Nordqvist 2022-02-24. 
– Handlingsplan för suicidprevention Trosa kommun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen  
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§ 38     HN 2021/70 
 
Reviderad POSOM-plan, plan för psykiskt och socialt 
omhändertagande, krisstöd, i samband med allvarlig 
händelse  

Beslut 
Humanistiska nämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige antar reviderad POSOM-plan, plan för psykiskt och socialt 
omhändertagande, krisstöd, i samband med allvarlig händelse.  
________ 
 
Bakgrund  
Kommunstyrelsen hanterade 2022-03-02 § 16 ärendet om Revidering av POSOM-
plan för krisstöd i samband med allvarliga händelser för Trosa kommun. Vid sam-
manträdet beslutade kommunstyrelsen att ärendet skulle återremitteras till human-
istiska nämnden med motiveringen att otydligheter måste utredas. Otydligheterna 
har utretts och ett reviderat förslag har tagits fram.  
 
Ärendet  
Vid större och akuta krissituationer där ett flertal personer och anhöriga drabbas 
inom kommunens geografiska område ska krisstöd i form av psykiskt och socialt 
omhändertagande säkerställas. För att klara dessa insatser finns en POSOM-grupp. 
Det övergripande ansvaret för POSOM ligger på socialkontoret och samverkan sker 
med andra kommunala verksamheter och Svenska kyrkan, Räddningstjänsten, 
Primärvården och Frivilliga Resursgruppen (FRG) samt Regionens psykiatriska 
katastrofledningsgrupp (PKL). 
 
Den nya planen är reviderad för att förtydliga POSOM-gruppens roll i kommunens 
krisledningsorganisation.  
    
 
Ärendets beredning  
– Tjänsteskrivelse från socialchef Lisbeth Lampinen 2022-04-06. 
– Reviderad POSOM-plan, plan för psykiskt och socialt omhändertagande, krisstöd, i 
samband med allvarlig händelse. 
– Protokollsutdrag KS 2022-03-02 § 16 
– Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer för Trosa 
kommun (Kommunfullmäktige 2019-11-26, § 107). 
 
 
 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 39     HN 2022/4 
 
Övrig information från socialkontoret  

Socialchef Lisbeth Lampinen informerar bland annat om följande: 
 

• Kvotflyktingar - kommuntalet (21 personer) för Trosa kommun avseende 
nyanlända personer 2022: två personer har anvisats men inte anlänt än och 
under maj kommer sju personer anvisas till Trosa. Flyktingar från Ukraina 
räknas inte in i kommuntalet.  

• Lagändring som föreslås träda i kraft 1 juli gällande mottagande av 
asylsökande m.fl. för att åstadkomma en jämnare fördelning över landet av 
boendeplatser för skyddsbehövande som kommer till Sverige med stöd av 
EU:s massflyktsdirektiv. Olika boendealternativ inom kommunen utreds. 

• Den 6 juli flyttar socialkontoret till industrigatan 8.  
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§ 40     HN 2022/37 

 
Fördelning av extra statsbidrag  

Beslut 
Humanistiska nämnden godkänner förslag till fördelning av extra statsbidrag.  
 
________ 
 
Ärendet  
Bakgrund 
Extra skolmiljard 
Under februari betalas första delen av den så kallade skolmiljarden ut till samtliga 
kommuner i landet. Bidraget syftar till att öka förutsättningen för alla barn och 
elever att få den utbildning de har rätt till, trots pandemin. 
Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma grunder 
som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av 
motsvarande slag. Stödet betalas ut vid två tillfällen under 2022. Hälften av 
pengarna betalas ut i februari och den andra hälften betalas ut i juni. Pengarna ska 
användas till insatser i kommunala och fristående skolor. 
 
Hur stort är statsbidraget? 
Totalt fördelas 1 miljard kronor. Pengarna fördelas proportionellt utifrån antalet barn 
och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Uppgifterna om antal barn per kommun 
utgår från Statistiska centralbyråns (SCB) siffror för 2020. Trosa kommun har 
tilldelats tillfällig förstärkning enligt ovan med drygt 2,0 Mkr som extra statligt stöd. 
 
Hur ska vi fördela pengarna inom kommunen? 
Kommunen bestämmer själv utifrån sina aktuella behov hur medlen ska fördelas. 
Medlen kan användas för insatser i hela skolväsendet. 
 
Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma grunder 
som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av 
motsvarande slag. Syftet med den ekonomiska förstärkningen är att den ska 
användas inom skolväsendet för att säkerställa att barn och elever får den 
utbildning de har rätt till, trots coronapandemin. Det kan till exempel handla om 
kostnader för att anpassa eller hyra ytterligare lokaler för att minska risk för 
smittspridning, kostnader för att organisera om och anpassa apl, arbetsplatsförlagt 
lärande, eller kostnader för extra städning.  
 
 
 
 
 
 
 
Forts.  



TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 10(16) 
Humanistiska nämnden 2022-05-03 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

Forts. § 40 
 
Skolverket har via regleringsbrevet fått i uppdrag att betala ut medlen. Det finns 
ingen förordning eller liknande som anger mer detaljer om hur de ska användas. 
Det framgår av uppdraget att medlen även ska användas i enskild verksamhet, 
men Skolverket kommer inte ge några specifika instruktioner om hur fördelningen 
ska ske eftersom kommunerna har olika fördelningsmodeller. Alla kostnader som är 
förknippade med verksamheten ska ingå i bidraget.  
 
Enligt Skolverkets regleringsbrev 2021, punkt 7 under övriga villkor i anslagspost 
1:5.3 framgår att Skolverket ska betala ut högst 1 000 000 000 kronor till landets 
kommuner i syfte att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att säkerställa 
barn och elever den utbildning de har rätt till, trots covid-19-pandemin. Medel ska 
fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. 
 
Skolkontoret föreslår att följande modell används för fördelning av dessa 
extra statliga stöd i Trosa kommun vilken är den modell som tillämpades 
2021: 
 
Modell för fördelning ur extra skolmiljard  
  
Antal elever i GPF per verksamhet 
Förskola 1-3 år  440 
Förskola 4-5 år  349 
Förskoleklass  186 
Åk 1-5   916 
Åk 6   182 
Åk 7-9   542 
Gymnasieskola  499 
   3114 
Fördelningsnyckel 
Totalt bidrag ur extra skolmiljard 2030240 
Fördelning i  Kr/barn/elev/ år 652 
 
Fördelning per verksamhetsområde 
Verksamhet   Totalt (VT+HT)  
  
Förskola   514406  
Förskoleklass  121267 
 
Grundskola   1069234 
Gymnasieverksamhet/KA VUX 325334    
Totalt utbetalas                    2030240   
 
Ärendets beredning  
– Tjänsteskrivelse från skolchef Mats Larsson 2022-04-22. 
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§ 41     HN 2022/35 
 

Budget 2023 för Humanistiska nämnden, Barn- och 
utbildning med flerårsplan för 2024-2025 

Beslut 
Humanistiska nämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige godkänner budget 2023 för humanistiska nämnden, Barn- och 
utbildning med flerårsplan för 2023-2024. 
________ 
 
Deltar inte i beslutet  
Socialdemokraterna deltar inte i beslutet till förmån för eget budgetförslag.  
________ 
 
Ärendet  
Skolkontoret har tillsammans med ekonomikontoret tagit fram förslag till budget 
2023 för barnomsorg och utbildning med flerårsplan för 2024-2025.    
 
Ärendets beredning  
– Tjänsteskrivelse från skolchef Mats Larsson 2022-04-22. 
– Förslag till budget 2023, Barn- och utbildning med flerårsplan för 2024-2025. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen  
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§ 42     HN 2022/36 
 

Patientsäkerhetsberättelse 2021 

Beslut 
Humanistiska nämnden godkänner upprättad Patientsäkerhetsberättelse för 2021 
med tillägget att personuppgifter ska tas bort ur patientsäkerhetsberättelsen. 
________ 
 
Reservation  
Conny Velén (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet, se nedan. 
________ 
 
Ärendet  
Enligt Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659, 3 kap 9-10 §§ ska en årlig 
patientsäkerhetsberättelse upprättas. Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år 
upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur patientsäker-
hetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har 
vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts. 
 
Hälso- och sjukvården ska enligt lag bedrivas så att den uppfyller kraven på god 
vård. Målet är god hälsa och vård på lika villkor, och detta gäller också för 
elevhälsans medicinska del, samt även för elevhälsans övriga professioner. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Conny Velen (S): återremiss med motiveringen att förtydliga i 
patientsäkerhetsberättelsen om vilka åtgärder som vidtagits och vilka resultat som 
har uppnåtts samt ta bort känsliga personuppgifter rörande personal.  
Lena Isoz (M): ärendet ska avgöras idag samt bifall till framskrivet förslag med 
tillägget att personuppgifter ska tas bort i patientsäkerhetsberättelsen.  
 
Beslutsordning  
Ordförande börjar med att ställa förslaget om återremiss mot förslaget om att 
ärendet ska avgöras idag.  
 
Ordförande finner att ärendet ska avgöras idag. 
 
Därefter finner ordförande att nämnden beslutar enligt framskrivet förslag med 
tillägget att personuppgifter ska tas bort i patientsäkerhetsberättelsen. 
 
Ärendets beredning  
– Tjänsteskrivelse från skolchef Mats Larsson och chef för barn- och elevhälsan 
Malin Palmér Andersson. 
– Patientsäkerhetsberättelse 2021 
 
 
Forts.  
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Forts. § 42 

 
Reservation  
Conny Velén (S) lämnar följande reservation: 
I Patientsäkerhetsrapporten ska framgå vilka åtgärder som har vidtagits för att öka 
patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts. I rapporten, som är rörig 
och svår att följa, framgår dessa två saker i mycket begränsad grad eller inte alls. 
Dessutom innehåller rapporten personuppgifter på anställda, vilket inte hör hemma 
i en rapport. En del saknad information framkom vid den muntliga presentationen, 
men Patientsäkerhetsrapporten är en skriftlig rapport som ska beslutas i nämnden 
och behöver därför återremitteras och beslutas vid nästkommande nämndmöte.  
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§ 43     HN 2022/5 
 
Övrig information från skolkontoret  

Kvalitetschef Marita Encke Dahlin informerar bland annat om följande: 
• Mitterminsprognos.  
• Kränkningsärenden. 
• Frånvarorapportering utifrån trappstegen.  

 
Skolchef Mats Larsson informerar om följande: 

• Månadsstatistik.  
• Fornbyskolan, arbetet pågår enligt plan.   
• Lägesrapportering, tio elever från Ukraina har tagits emot och placerats i 

verksamheten. Kartläggning av fler elever pågår.  
• Tidigare fritidshemsbyggnaden Jollen ska vid behov kunna användas till 

kartläggningsverksamhet och förberedelseklass. 
• Ny skolchef Inger Fransson tillträder den 8 augusti och Mats Larsson blir 

kvar i kommunen med andra arbetsuppgifter fram till mars nästa år.  
• Ny rektor på Skärlagsskolan, Maria Brauer, tillträdde den 15 mars.  
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§ 44     HN 2022/1 
 
Anmälan av delegeringsbeslut  

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

Löpnr./ 
Diarienr. 

Punkt i 
delegerings- 
ordningen 

Ärende och beslut Datum för 
beslut 

Delegat 

     
HN 2022/ 2.1 Anställning av enhetschef till 

Elevhälsan 
2022-01-18 Mats 

Larsson, 
Skolchef 

     
HN 2022/ 2.1 Anställning av enhetschef - rektor 

till Skärlagskolan 
2022-03-15 Mats 

Larsson, 
Skolchef 

     
HN 2022/ 4.10 Sluta samverkansavtal  

med Nyköpings kommun 
om erbjudande av gymnasie/komvux, 
samt särskild vuxenutbildning.  
Samverkansavtal har tecknats med 
Campus Nyköping som en förlängning 
av gällande avtal som har löpt från 
2013. 

2022-04-20 Mats 
Larsson, 
Skolchef 

 
Förteckning över beslut fattade inom individ- och familjeomsorgen 
Period: 2022-03-04 – 2022-04-21 
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§ 45     HN 2022/2 
 
Övriga anmälningsärenden 

Humanistiska nämnden har tagit del av följande rapportering av 
anmälningsärenden: 
 
Barn- och elevombudet  
– Begäran om yttrande 2022-04-14. Barn- och elevombudet har inlett ett ärende 
om kränkande behandling vid Fornbyskolan (HN 2022/34).  
 
Kommunfullmäktige  
– Protokollsutdrag 2022-03-16 § 20, Svar på motion – Ungas eko.  
 
Kommunstyrelsen  
- Protokollsutdrag 2022-03-02 § 7. Handlingsplan våld i nära relation.  
- Protokollsutdrag 2022-03-02 § 16. Revidering av POSOM-plan för krisstöd i 
samband med allvarliga händelser för Trosa kommun. kommunstyrelsen 
återremitterar ärendet till humanistiska nämnden med motiveringen att 
otydligheter måste utredas.  
 
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 
- Protokollsutdrag 2022-03-11 § 3 Verksamhetsberättelse 2021 för nämnden för 
samverkan kring socialtjänst och vård.  
 
Skolinspektionen  
- Beslut 2022-03-10. Skolinspektionen beslutar att avsluta 
tillsynen av Hedebyskolan i Trosa kommun (HN 2021/28). 
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