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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

Innehållsförteckning 

§ 46 Godkännande av dagordningen  

§ 47 Presentation av rektor för Skärlagskolan och visning 
av skolan 

 

§ 48 Information om arbetet för att minska problematisk 
skolfrånvaro 

 

§ 49 Information utifrån arbetet med Liv och hälsa ung  

§ 50 Samverkan socialkontor och skolkontor HN 2022/3 

Individ och familjeomsorgen 

§ 51 Tertialuppföljning med helårsprognos för 
humanistiska nämnden 2022, individ- och familj 

HN 2022/42   

§ 52 Revidering av handlingsplan för suicidprevention HN 2022/31   

§ 53 Revidering av Handlingsplan mot alkohol, narkotika, 
dopningsmedel, tobak samt spel om pengar 
(ANDTS) 

HN 2022/39   

§ 54 Revidering av informationshanteringsplan, individ- 
och familj 

HN 2022/41   

§ 55 Övrig information från socialkontoret HN 2022/4   

Barnomsorg och utbildning 

§ 56 Tertialuppföljning med helårsprognos för 
humanistiska nämnden 2022, barn- och utbildning  

HN 2022/42 

§ 57 Revidering av informationshanteringsplan, barn och 
utbildning 

HN 2022/40 

§ 58 Övrig information från skolkontoret  HN 2022/5 

Övrigt 

§ 59 Anmälan av delegeringsbeslut HN 2022/1 

§ 60 Övriga anmälningsärenden HN 2022/2 
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 46 
 
Godkännande av dagordningen 

Beslut 
Humanistiska nämnden godkänner dagordningen med följande ändring: 

• Ärende 2. Information från Fornbyskolans rektor om SvA, Svenska som 
andraspråk, utgår från dagens sammanträde och ersätts med: Presentation 
av rektor för Skärlagskolan och visning av skolan 
___________ 
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 47      
  
Presentation av rektor för Skärlagskolan och visning av 
skolan 

Rektor för Skärlagskolan Maria Brauer presenterar sig för nämnden och visar 
nämnden runt i Skärlagskolan. Maria Brauer tillträdde tjänsten som rektor den 15 
mars 2022. 
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 48       
  
Information om arbetet för att minska problematisk 
skolfrånvaro 
 
Skolchef Mats Larsson informerar om följande: 

• Statens offentliga utredningar, SOU 2016:94, Saknad! Uppmärksamma 
elevers frånvaro och agera. Nämnden får bland annat information om hur 
det ser ut nationellt med skolfrånvaron och tänkbara orsaker till 
problematisk skolfrånvaro på individnivå, familjenivå och skolnivå.  

 
Kvalitetschef Marita Encke-Dahlin och chef för barn- och elevhälsan Malin Palmér- 
Andersson informerar om arbetet med att följa upp och minska den 
skolproblematiska frånvaron i kommunen. Nämnden får bland annat information 
om:  

• Befintliga samarbetsformer. 
• Statistik.  
• Skolsociala teamet som startar om på nytt under hösten 2022.  
• Framgångsfaktorer.  
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§ 49 
 
Information utifrån arbetet med Liv och hälsa ung 

Verksamhetsutvecklare Ola Nordqvist informerar om följande: 
• Prioriterade områden.  
• Preventionsnivåer: universell nivå som innebär insatser till alla, selektiv 

prevention som innebär insatser till särskilt utsatta grupper samt indikativ 
prevention som innebär insatser till individer och grupper med begynnande 
problem. 

• Pågående aktiviteter och planerade aktiveter kopplade till skolspår, 
fritidsspår och rörelsespår.  

 
 
 
  



TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 7(17) 
Humanistiska nämnden 2022-05-31 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 50      HN 2022/3 
  
Samverkan socialkontor och skolkontor  
Socialchef Lisbeth Lampinen och skolchef Mats Larsson informerar om följande: 
 

• Förberedelser inför sommaren: 
o Utökad fältverksamhet under sommaren.  
o Skolavslutningen, fältare kommer finnas på plats i kommunen.  
o Samverkan med vaktbolag.  

• Den 18 maj träffade Lisbeth Lampinen och Mats Larsson representanter från 
Vingåker kommun som är intresserad av hur humanistiska nämnden är 
organiserad med både skola och socialkontor i samma nämnd.  

• Föräldracafé den 2 juni kl. 18:00 på Skärborgarnas hus.  
• 150 ungdomar har fått sommarjobb.  
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§ 51     HN 2022/42 
 
Tertialuppföljning med helårsprognos för humanistiska 
nämnden 2022, individ- och familj  
Beslut 
1. Humanistiska nämnden överlämnar nämndens tertialuppföljning 2022 till 
kommunstyrelsen. 
2. Humanistiska nämnden godkänner nämndens helårsprognos 2022. 
 
________ 
 
Ärendet  
Prognosen för Individ- och familjeomsorgen beräknas för helåret 2022 till +1,9 mkr 
inklusive individ- och familjeomsorgens buffert.  
 
På ekonomi- och vuxenenheten prognostiseras överskottet till 1,5 mkr med 
anledning av lägre kostnader för köp av extern vård. 
 
Barn- och familjeenheten beräknar ett överskott på 0,9 mkr. 
 
Flykting och integration prognostiserar -2,5 mkr. 
 
I tertialuppföljningen redovisas fler detaljer om utfallet och helårsprognosen. 
 
Ärendets beredning  
– Tjänsteskrivelse från socialchef Lisbeth Lampinen 2022-05-10. 
– Tertialuppföljning med helårsprognos 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen  
 



TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 9(17) 
Humanistiska nämnden 2022-05-31 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 52     HN 2022/31 
 
Handlingsplan för suicidprevention Trosa kommun  
 
Beslut 
1. Humanistiska nämnden upphäver nämndens beslut från den 3 maj 2022 § 37.  
 
Humanistiska nämndens förslag till kommunstyrelsen: 
  
2. Kommunstyrelsen godkänner reviderad Handlingsplan för suicidprevention Trosa 
kommun.  
 
________ 
 
Ärendet  
Den 3 maj 2022 beslutade humanistiska nämnden att en revidering av 
handlingsplan för suicidprevention skulle skickas vidare till kommunstyrelsen för 
antagande. Efter beslutet har socialkontoret identifierat ytterligare behov av 
revideringar i handlingsplanen. Därför föreslås att tidigare beslut upphävs och att 
nämnden fattar ett nytt beslut om handlingsplanen.  
 
Ytterligare revideringar är märkta med röd fetstil. De handlar dels om behovet av 
att låta handlingsplanen gå på remiss till räddningstjänsten och vård- och 
omsorgskontoret då beslutet påverkar dessa verksamheter. Ändringar är även 
gjorda gällande uppföljning och ansvariga i prioriterade områden.  
  
Ärendets beredning  
– Tjänsteskrivelse från socialchef Lisbeth Lampinen, skolchef Mats Larsson och 
verksamhetsutvecklare för socialkontoret Ola Nordqvist 2022-05-06. 
– Handlingsplan för suicidprevention Trosa kommun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen  
 
 



TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 10(17) 
Humanistiska nämnden 2022-05-31 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 53     HN 2022/39 
 
Revidering av Handlingsplan mot alkohol, narkotika, 
dopningsmedel, tobak samt spel om pengar (ANDTS)  

Beslut 
Humanistiska nämndens förslag till kommunfullmäktige: 
  
Kommunfullmäktige godkänner reviderad Handlingsplan mot alkohol, narkotika, 
dopningsmedel, tobak samt spel om pengar (ANDTS) för Trosa kommun.  
 
________ 
 
Ärendet 
Den reviderade planen utgår från den av riksdagen beslutade strategin för  alkohol, 
narkotika-, dopnings-,  tobakspolitiken samt spel om pengar 2022-2025. Syftet 
med strategin är att ange mål och inriktning för hur insatser inom ANDTS-området 
ska genomföras, samordnas och följas upp under tidsperioden. Revideringen av 
handlingsplanen innebär att även spel om pengar finns med som nytt område.  
 
Kommunens plan mot alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobaks- och 
nikotinprodukter samt skadeverkningar av spel (ANDTS) har tagits fram med mål 
och insatser/åtgärder för Trosa kommun.  
 
Humanistiska nämnden har huvudansvaret för verksamhetsområdet ANDTS men 
eftersom handlingsplanen är kommunövergripande behöver planen antas av 
kommunfullmäktige.  
 
Ärendets beredning  
– Tjänsteskrivelse från socialchef Lisbeth Lampinen och verksamhetsutvecklare Ola 
Nordqvist 2022-04-29. 
– Revidering av Handlingsplan mot alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak samt 
spel om pengar (ANDTS). 
 
 
 
 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 54     HN 2022/41 
 
Revidering av informationshanteringsplan, individ- och 
familj 

Beslut 
Humanistiska nämnden antar revidering av Informationshanteringsplan för 
humanistiska nämnden, individ och familj. 
 
________ 
 
Ärendet 
För att informationshanteringen och arkivvården ska fungera så smidigt som möjligt 
är det viktigt att ha en aktuell och ändamålsenlig informationshanteringsplan. I 
informationshanteringsplanen beskrivs i detalj de olika handlingstyperna och hur de 
ska hanteras. I planen dokumenteras hanteringsanvisningar och beslut om gallring.  
 
Inom bland annat verksamhetsstödjande processer tillämpar kommunens nämnder 
och dess förvaltningar samma rutiner och bestämmelser som kommunstyrelsen och 
kommunkontoret. Gruppen för arkivsamordnare/kontaktpersoner för 
informationshantering inom Trosa kommun föreslår därför att samtliga nämnder 
reviderar sin informationshanteringsplan och förenklar den genom att för dessa 
processer hänvisa till den tillämpning som anges i Informationshanteringsplan för 
kommunstyrelsen. På så viss säkerställer och förenklar kommunen att 
informationshanteringsplanerna hålls aktuella och att informationen i dem är 
korrekt. Informationshanteringsplanerna blir dessutom lättare att läsa när stora 
delar kan strykas.  
 
I övrigt föreslås en del revideringar i inledningstexten till 
informationshanteringsplanen. 
 
Ärendets beredning  
- Tjänsteskrivelse från socialchef Lisbeth Lampinen och administratör Liselott 
Högfors 2022-05-02. 
– Förslag till revidering av Informationshanteringsplan för humanistiska nämnden, 
individ och familj. 
–  Informationshanteringsplan för kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
Kopia till: 
Författningssamlingen  
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§ 55     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: i juni kommer sju personer, fem barn och två 
vuxna.   

• Den 6 juli flyttar socialkontoret till industrigatan 8.  
• Beslut om ändring i lagen med särskilda bestämmelser om vård av 

unga (LVU) utifrån barnets bästa, lex lilla hjärtat. Ändringarna träder i kraft 
1 juli 2022.  
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§ 56     HN 2022/42 

 
Tertialuppföljning med helårsprognos för humanistiska 
nämnden 2022, barn- och utbildning  

Beslut 
1. Humanistiska nämnden överlämnar nämndens tertialrapport 2204 till 
kommunstyrelsen avseende barnomsorg och utbildning. 
 
2. Humanistiska nämnden godkänner nämndens helårsprognos för 2022 avseende 
barnomsorg och utbildning. 
________ 
 
Ärendet  
Prognosen för Barnomsorg och utbildning inklusive nämnd beräknas för helåret 
2022 till -5 687 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 getts 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 -1,2 Mkr,  
Språkcentrum -3,3 MKr  

 SFi/Vux –1,5 MKr  
 
Ärendets beredning  
– Tjänsteskrivelse från skolchef Mats Larsson 2022-05-03. 
– Tertialuppföljning med helårsprognos för humanistiska nämnden 2022, barn- och 
utbildning.  
 
 
 
 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen  
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§ 57     HN 2022/40 
 

Revidering av informationshanteringsplan  

Beslut 
Humanistiska nämnden antar revidering av Informationshanteringsplan för 
humanistiska nämnden, barn och utbildning. 
________ 
 
Ärendet  
För att informationshanteringen och arkivvården ska fungera så smidigt som möjligt 
är det viktigt att ha en aktuell och ändamålsenlig informationshanteringsplan. I 
informationshanteringsplanen beskrivs i detalj de olika handlingstyperna och hur de 
ska hanteras. I planen dokumenteras hanteringsanvisningar och beslut om gallring.  
 
Inom bland annat verksamhetsstödjande processer tillämpar kommunens nämnder 
och dess förvaltningar samma rutiner och bestämmelser som kommunstyrelsen och 
kommunkontoret. Gruppen för arkivsamordnare/kontaktpersoner för 
informationshantering inom Trosa kommun föreslår därför att samtliga nämnder 
reviderar sin informationshanteringsplan och förenklar den genom att för dessa 
processer hänvisa till den tillämpning som anges i Informationshanteringsplan för 
kommunstyrelsen. På så viss säkerställer och förenklar kommunen att 
informationshanteringsplanerna hålls aktuella och att informationen i dem är 
korrekt. Informationshanteringsplanerna blir dessutom lättare att läsa när stora 
delar kan strykas.  
 
Ärendets beredning  
– Tjänsteskrivelse från skolchef Mats Larsson och administrativ chef Daniella 
Almcrantz 2022-05-02. 
– Förslag till revidering av Informationshanteringsplan för humanistiska nämnden, 
barn och utbildning. 
– Informationshanteringsplan för kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till: 
Författningssamlingen  
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§ 58     HN 2022/5 
 
Övrig information från skolkontoret  

Kvalitetschef Marita Encke Dahlin informerar bland annat om följande: 
• Resultaten av Skolinspektionens skolenkät som riktar sig till elever i årskurs 

5 och årskurs 8, pedagogisk personal samt föräldraenkät som riktar sig till 
vårdnadshavare med barn i förskoleklass samt grundskola och 
grundsärskola. Enkäten är omgjord i år jämfört med tidigare år. 

• Frågorna handlar bland annat om trygghet, studiero, stöd och stimulans.  
 

Daniella Almcrantz informerar om följande: 
o Grundskolan har i nuläget tagit emot 15 elever som kommit från Ukraina, 

förskolan har tagit emot tre barn och gymnasiet har tagit emot en elev.  
 

 
Skolchef Mats Larsson, avtackas av nämnden för sin tjänst som skolchef i Trosa 
kommun mellan åren 2011-2022. Från och med hösten 2022 kommer Mats Larsson 
att arbeta med andra uppdrag inom kommunen.  
 
Mats Larsson summerar sin tid som skolchef i Trosa kommun och de 
samhällshändelser som har påverkat skolan och synen på lärande.  
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§ 59     HN 2022/1 
 
Anmälan av delegeringsbeslut  

Humanistiska nämnden har tagit del av följande rapportering av delegeringsbeslut: 
___________ 
 
  
Förteckning över beslut fattade inom individ- och familjeomsorgen 
Period: 2022-04-22 –2022-05-19 
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§ 60     HN 2022/2 
 
Övriga anmälningsärenden 

Humanistiska nämnden har tagit del av följande rapportering av 
anmälningsärenden: 
 
Integritetsskyddsmyndigheten IMY 
– Beslut 2022-04-27. IMY beslutar att avsluta ärendet som rör anmälan om 
personuppgiftsincident (HN 2022/38). 
 
Inspektionen för vård- och omsorg, IVO 
- 2022-05-17. Meddelande om fortsatt tillsyn. Tillsynen omfattar barn och unga 
vars placering har skett med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) SoL eller lag 
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. 
 
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 
- Protokoll 2022-04-29.  
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