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§ 76 Sammanträdesplan för humanistiska nämnden 2023 HN 2022/56 

§ 77 Val till individ- och familjeutskottet 2023 HN 2022/57 

§ 78 Samverkan socialkontor och skolkontor HN 2022/3 

Individ och familjeomsorgen 

§ 79 Internbudget 2023 för humanistiska nämnden, 
individ- och familjeomsorgen 

HN 2022/58   

§ 80 Revidering av riktlinjer för handläggning av 
ekonomiskt bistånd 

HN 2022/55   

§ 81 Revidering av riktlinjer för familjehemsvården HN 2022/54   

§ 82 Revidering av delegeringsordning för humanistiska 
nämnden, individ- och familj 

HN 2022/63   

§ 83 Övrig information från socialkontoret HN 2022/4   

Barnomsorg och utbildning 

§ 84 Internbudget 2023 för humanistiska nämnden, 
barn-och utbildning 

HN 2022/58 

§ 85 Revidering av handlingsplan för närvaro – din 
närvaro är avgörande 

HN 2022/64 

§ 86 Reviderad handlingsplan för aktivitetsansvar HN 2022/59 

§ 87 Bidrag 2023 till fristående grundskolor, enskilt 
drivna förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem och 
förskoleklasser samt interkommunal ersättning 
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§ 88 Principer för bidragsbelopp 2023 till fristående 
gymnasieskolor och gymnasiesärskolor 
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§ 89 Läsårstider för Trosa kommun 2024/2025 HN 2022/62 
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§ 74 
 
Godkännande av dagordningen 

Beslut 
Humanistiska nämnden godkänner dagordningen. 
 
___________ 
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§ 75      
 

Information om fältverksamheten 

Socialchef Lisbeth Lampinen informerar bland annat om ungdomsbrottslighet, 
fältverksamheten och det förebyggande arbetet som pågår.  
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§ 76      HN 2022/56 
 
Sammanträdesplan 2023 för humanistiska nämnden 

 
Beslut 
Humanistiska nämnden fastställer nämndens sammanträdestider för år 2023.  
 
________ 
 
Ärendet 
Humanistiska nämnden ska fastställa sammanträdestider för år 2023. Förslaget är 
anpassat efter sammanträdestiderna för kommunstyrelsens arbetsutskott, 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Förslaget tar också hänsyn till lov och 
helgdagar 2023. 

Sammanträdestider 2023, kl. 17:00 
24 januari  
14 mars (bokslut) 
2 maj, (kvartal och budget) 
30 maj 
29 augusti  
10 oktober (delårsbokslut) 
28 november (internbudget) 
 
 
Ärendets beredning  
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Sandra Berwing 2022-11-18.  
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§ 77     HN 2022/57 
 
 
 
Val av ledamöter och ersättare till individ- och 
familjeutskottet för år 2023 
 
Beslut 
Humanistiska nämnden väljer följande ledamöter och ersättare till individ- och 
familjeutskottet för perioden 2023-01-01 till 2023-12-31 eller till och med det 
sammanträde då val av individ- och familjeutskott förrättas nästa gång.  
 
Ordförande:  Ricken Svensson Nyqvist (L) 
Vice ordförande: Pia Eriksson (S) 
Ledamot:  Lena Isoz (M) 
  Michael Swedberg (M) 
  Kjell G Johansson (S) 
 
Ersättare:  Johan Holmqvist (M) 
  Sophie Aldén Czechowski (C ) 
  Bengt-Eric Sandström (L) 
  Madelen Grahn (S) 
  Mari Kjellqvist (V) 
 

_______ 
 
Ärendet  
Kanslienheten har inhämtat partiernas nomineringar och sammanställt enligt 
förslaget ovan.  
 
Ärendets beredning  
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Sandra Berwing 2022-11-18.  
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§ 78      HN 2022/3 
  
Samverkan socialkontor och skolkontor  

Socialchef Lisbeth Lampinen och kvalitetschef Marita Encke Dahlin informerar om 
följande: 

• Lägesrapportering. 
• Samverkansytor.  
• Skolsociala teamet. 
• Mottagande av barn och vuxna från Ukraina.   



TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 8(23) 
Humanistiska nämnden 2022-11-29 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 79     HN 2022/58 
 
Internbudget 2023 för humanistiska nämnden, individ- och 
familjeomsorgen  

Beslut 
1. Humanistiska nämnden godkänner internbudget för Humanistiska nämnden – 
Individ och familjeomsorgen 2023. 
 
2. Humanistiska nämnden godkänner attestlista för Humanistiska nämnden – 
Individ och familjeomsorgen 2023. 
 
________ 
 
Ärendet  
Socialkontoret har tilldelats en budget om 33 587 tkr för 2023. 
Integrationsenhetens verksamhetskostnader täcks av intäkter från Migrationsverket 
och vi utgår från att kostnader och intäkter blir likvärdiga. Beträffande ensam-
kommande barn utgår vi också från att verksamhetskostnaderna täcks av 
intäkterna. 
 
Personalkostnader och övriga kostnader är uppräknade med 2,5 % på helårsbasis 
enligt kommunens gemensamma budgetanvisningar. Verksamhetskostnader för 
försörjningsstöd, externa placeringar för barn och ungdomar och vuxna med 
beroendeproblematik är budgeterat på samma nivå som 2022 med en uppräkning 
om 2,5 %. 
  
Individ- och familjeomsorgens utskott har en buffert på 1 608 tkr för att täcka 
kostnader för en eventuell ökning av placeringar.  
 
Ärendets beredning  
Tjänsteskrivelse från socialchef Lisbeth Lampinen 2022-11-17. 
Individ- och familjeomsorg Internbudget 2023. 
Attestlista för Individ- och familjeomsorg 2023. 
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§ 80     HN 2022/55 
 
Revidering av riktlinjer för handläggning av ekonomiskt 
bistånd 
 
Beslut 

Humanistiska nämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 

Kommunfullmäktige antar reviderade Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt 
bistånd. 
 
________ 
 
Ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade senast om revidering av Riktlinjer för handläggning 
av ekonomiskt bistånd 2021-12-08 §83. Det nya förslaget till riktlinjer är en 
ytterligare revidering av detta dokument. 
 
Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att alla personer som ansöker om 
ekonomiskt bistånd får en rättssäker handläggning. En individuell prövning ska 
alltid göras och avsteg ska motiveras. Det ska framgå vad i individens situation som 
gör att avsteg görs. Vem som får fatta vilka beslut framgår av 
delegationsordningen. Riktlinjerna ska ge stöd och vägledning i arbetet med 
ekonomiskt bistånd. Riktlinjerna bygger i första hand på socialtjänstlagen, 
förarbetena och socialstyrelsens handbok för ekonomiskt bistånd. 
Denna revidering avser avsnittet gällande avveckling av CSN-lån för bosättning och 
medborgare i  Storbritannien som tidigare jämställdes med medborgare i EU genom 
det tidigare gällande övergångsavtalet vid Brexit samt beslutsfattare enligt 
delageringsordning. Dessutom stryks referenserna då dessa snabbt blir inaktuella.  
 
Ärendets beredning  
Tjänsteskrivelse från socialchef Lisbeth Lampinen, och verksamhetsutvecklare för 
socialkontoret Ola Nordqvist 2022-10-27. 
Revidering av handläggning av ekonomiskt bistånd. Revideringarna är 
rödmarkerade alternativt överstrukna. 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 81     HN 2022/54 
 
Reviderad av riktlinjer för familjehemsvården 

Beslut 
Humanistiska nämnden antar förslaget gällande revidering av riktlinjer för 
familjehemsvården. 
 
________ 
 
Ärendet  
Revideringen gäller förtydligande av placeringsformer inom familjehemsvården 
samt tillägg i avsnittet om avslut vid placering i familjehem. 
 
Ärendets beredning  
Tjänsteskrivelse från socialchef Lisbeth Lampinen och verksamhetsutvecklare vid 
socialkontoret Ola Nordqvist 2022-10-27. 
Förslag till revidering av riktlinjer för familjehemsvården. Revideringarna är 
rödmarkerade alternativt överstrukna. 
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§ 82     HN 2022/63 
 
Reviderad av delegeringsordning för humanistiska 
nämnden, individ- och familj 

Beslut 
Humanistiska nämnden antar revideringarna av delegeringsordning för 
humanistiska nämnden, individ- och familjeomsorgen.  
________ 
 
Ärendet  
Revideringen i delegeringsordningen då tillägg skett i  Lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga, LVU. Tillägget gäller provtagning för 
vårdnadshavare och föräldrar vid umgänge och vid vårdens avslutande och 
eventuell hemflytt.  
 
Ärendets beredning  
Tjänsteskrivelse från socialchef Lisbeth Lampinen och verksamhetsutvecklare Ola 
Nordqvist 2022-11-15. 
Förslag till delegeringsordning för humanistiska nämnden, individ och 
familjeomsorgen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till: 
Författningssamlingen 
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§ 83     HN 2022/4 
 
Övrig information från socialkontoret  

Socialchef Lisbeth Lampinen informerar bland annat om följande: 
o Kvotflyktingar - kommuntalet (20 personer) för Trosa kommun avseende 

nyanlända personer 2022: 10 personer har anvisats till Trosa. Flyktingar 
från Ukraina räknas inte in i kommuntalet.  

o Preliminärt antal kvotflyktingar för 2023 är nio personer.  
o Förstärkt försörjningsstöd med 500 kronor per barn till familjer som 

uppfyller villkoren för försörjningsstöd för december månad samt har 
beviljats försörjningsstöd under minst två månader perioden september-
december aktuell år.  

 
Verksamhetsutvecklare Ola Nordqvist informerar om föreläsningen med Simon 
Häggström och kampanjen ”En vecka fri från våld”.  
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§ 84     HN 2022/58 

 
Internbudget 2023, Humanistiska nämnden – Barnomsorg 
och utbildning 

Beslut 
1. Humanistiska nämnden godkänner förslag på internbudget 2023, inklusive 
nämndens buffert 2023. 
 
2. Humanistiska nämnden fastställer förslag på attesträtter för Humanistiska 
nämnden – Barnomsorg och utbildning, inklusive nämnd 2023. 
 
________ 
 
Deltar inte i beslutet 
Socialdemokraterna deltar inte i beslutet till förmån för eget budgetförslag. 
________ 
 
Ärendet  
Budget 2023 innebär en total budgetram för Humanistiska nämnden – Barnomsorg 
och utbildning, inklusive nämnd på 449 401 tkr. Föreliggande internbudget är 
baserad på den av kommunfullmäktige fastställda totalbudgeten. 
 
Budget 2023 har reviderats under hösten med följande förändringar för 
Humanistiska nämnden – Barnomsorg och utbildning; 
 

• 2 419 tkr förändring internhyra 
• 4 225 tkr kompensation ökat personalomkostnadspålägg (PO) 
• 1 000 tkr ramökning skolskjutsar 
• 1 500 tkr ökad elevpeng åk 1-9 

  
Ärendets beredning  
Tjänsteskrivelse från skolchef Inger Fransson och ekonom Pia Svanström 2022-11-
18. 
Internbudget för Humanistiska nämnden – Barnomsorg och utbildning 
Attestantförteckning för Humanistiska nämnden – Barnomsorg och utbildning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 14(23) 
Humanistiska nämnden 2022-11-29 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 85     HN 2022/64 
 

Handlingsplan för närvaro  

Beslut 
Humanistiska nämnden godkänner reviderad Handlingsplan för närvaro - Din 
närvaro är avgörande. 
________ 
 
Ärendet  
Alla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till 
utbildning. 
 
Skolplikten innebär en skyldighet för vårdnadshavarna att se till att deras barn 
kommer till  skolan och en skyldighet för skolan och kommunen att kontrollera att 
alla skolpliktiga barn som bor i kommunen fullgör sin skolplikt. Antalet barn i 
Sverige som har stor olovlig frånvaro ökar. Om skolfrånvaron fortsätter kan det leda 
till långt större konsekvenser vid sidan om förlorad skolgång. Forskningen visar på 
att det kan leda till utanförskap och psykisk ohälsa.  
 
Handlingsplanen 
I denna handlingsplan tydliggör huvudmannen ansvar vid elevs frånvaro och ger 
stöd för analys av frånvaro, åtgärder och uppföljning. Handlingsplanen revideras av 
skolkontoret årligen. I årets revidering har vi gjort ändringar kring det skolsociala 
teamets uppdrag och en rutin för det arbetet hänvisas till i planen.  
 
Ärendets beredning  
Tjänsteskrivelse från skolchef Inger Fransson och chef för centrala barn- och 
elevhälsan Malin Palmér Andersson 2022-11-18. 
Handlingsplan för närvaro – Din närvaro är avgörande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till: 
Författningssamlingen  
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§ 86     HN 2022/59 
 

Handlingsplan kommunalt aktivitetsansvar  

Beslut 
Humanistiska nämnden fastställer reviderad Handlingsplan för kommunalt 
aktivitetsansvar i Trosa.   
 
________ 
 
Ärendet  
Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar regleras i 29 kapitlet 9 § skollagen 
(2010:800). Aktivitetsansvaret innebär att hemkommunen ska: 
 

• föra register över de ungdomar under 20 år som fullgjort sin skolplikt eller 
har blivit folkbokförda i landet vid en tidpunkt då de inte har skolplikt och 
inte genomför eller fullföljt utbildning i gymnasieskola, gymnasiesärskola 
eller motsvarande utbildning 

• hålla sig informerad om hur de berörda ungdomarna är sysselsatta 
• erbjuda dessa ungdomar lämpliga individuella åtgärder som i första hand 

ska syfta till att motivera till att påbörja eller återuppta utbildning 
• dokumentera insatserna 

 
Skolverkets allmänna råd för kommunernas aktivitetsansvar (SKOLFS 2015:62) 
föreskriver att det finns en strukturerad handlingsplan för arbetet.  
I bifogad handlingsplan för Trosa kommun beskrivs mål, syfte, uppföljning, 
organisation, samverkan och rutiner för arbetet. Revideringen avser främst 
uppdatering efter förändringar inom organisation och samverkan. Kontaktuppgifter 
till aktivitetsansvariga och samverkansparter inom Trosa kommun har lyfts ut och 
lagts som bilaga för att uppdateras av skolkontoret vid behov utan att 
handlingsplanen i sin helhet behöver lyftas till nämnd. Föreslagna ändringar och 
tillägg är markerade i gult. 
 
Ärendets beredning  
Tjänsteskrivelse från skolchef Inger Fransson och administrativ chef Daniella 
Almcrantz 2022-11-16.  

Handlingsplan för kommunalt aktivitetsansvar i Trosa kommun 

 
 
 
 
 
Kopia till: 
Författningssamlingen  
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§ 87     HN 2022/60 
 

Bidrag 2023 till fristående grundskolor, enskilt drivna 
förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem och 
förskoleklasser samt interkommunal ersättning 

Beslut 
Humanistiska nämnden fastställer nya bidragsbelopp till fristående grundskolor, 
förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem och förskoleklasser samt interkommunal 
ersättning att gälla från och med den 1 januari 2023. Bidragsbeloppen bygger på 
budget fastställd av kommunfullmäktige och internbudget fastställd av 
Humanistiska nämnden.  
 
________ 
 
Ärendet  
Kommunens ersättning till fristående grundskolor, förskolor, pedagogisk omsorg, 
fritidshem och förskoleklasser samt interkommunal ersättning ska beräknas efter 
samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna 
verksamheten. Ersättningen ska bestå av ett grundbelopp, för de fristående och 
enskilt drivna verksamheterna tillkommer en ersättning för administrativa 
kostnader på 3 % av grundbeloppet, för pedagogisk omsorg på 1 % av 
grundbeloppet och momskompensation med 6 % på grundbelopp och administrativt 
påslag.  
 
Efter särskild utredning kan även tilläggsbelopp utbetalas för barn med särskilda 
rättigheter. Skolkontoret har tillsammans med ekonomikontoret beräknat 
bidragsbeloppen för 2023. 
 
Utgångspunkten för beräkningarna är de belopp som beslutats i Trosa kommuns 
budget 2023. Till dessa elevpengsbelopp som fastställts i budget av 
kommunfullmäktige tillförs eventuella särskilda satsningar som görs inom förskola 
eller grundskola.  
 
Grundbelopp 
Dessa belopp utgör grundbelopp och har till enskild verksamhet och friskolor 
justerats med administrativt påslag på 3 % och momskompensation på 6 % och 
justeras också beroende på om den enskilda verksamheten debiterar 
föräldraavgifter eller inte. För pedagogisk omsorg är administrationspåslaget 1 % 
och momskompensation 6 %. Beloppen justeras också för avdrag med hänsyn till 
maxtaxa för de enskilt drivna verksamheterna, där den statliga ersättningen för 
maxtaxa inte bruttoredovisas och betalas till de enskilt drivna förskolorna utan 
istället reducerar avdraget för föräldraavgifterna för förskolor och för fritidshem. 
 
 
Forts.  
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Forts. § 87 
 
Gemensamma kostnader  
Förutom bidragsbelopp för drift skall den enskilt drivna verksamheten och 
interkommunal verksamhet också kompenseras för de kostnader som ligger centralt 
placerade och som kommer Trosa kommuns barn tillgodo och som tilldelats utanför 
det kommunala grundbeloppet. De gemensamma kostnader som avses är 
kostnader för elevhälsa, SVA (Grundskola) och gemensamma 
kapitaltjänstkostnader för investeringar, för förskoleverksamhet totalt 1 754 tkr, för 
fritidshem 185 tkr och för grundskoleverksamhet totalt 16 325 tkr. 
 
Särskilda satsningar utom grundbelopp 
Förutom bidragsbelopp för drift skall den enskilt drivna verksamheten och 
interkommunal verksamhet också kompenseras för särskilda satsningar som 
kommer Trosa kommuns barn tillgodo och som tilldelats utanför det kommunala 
grundbeloppet. 2023 utgör de särskilda satsningarna 695 tkr för Läxhjälp i 
grundskola.  
 
Hyrespeng 
Hyrespengen utgår med utgångspunkt i de belopp som tilldelas kommunens egna 
förskolor och skolor, till enskild verksamhet och friskolor kompletterat med 
kompensation för moms omfattande ett momspålägg på 6 %. 
 
Tilläggsbelopp 
Vid behov kan ersättning för barn i behov av särskilt stöd utgå i form av ett 
tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet kan även innehålla ersättning för 
modersmålsundervisning. 
 
Besked om beslut 
Fastställda bidragsbelopp meddelas varje enskilt driven verksamhet med 
barn/elever från Trosa kommun. 
 
Ärendets beredning  
Tjänsteskrivelse från skolchef Inger Fransson och ekonom Pia Svanström 2022-11-
18. 
Bidragsbelopp till förskola och grundskola 2023 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till: 
Berörda förskolor och skolor 
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§ 88      HN 2022/61 
 

Principer för bidragsbelopp 2023 till fristående 
gymnasieskolor och gymnasiesärskolor 

Beslut 
1. Humanistiska nämnden godkänner nedan föreslagna principer för beräkning av 
bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor år 2023: 
 

• Trosa kommuns prislista redovisas med ett grundbelopp varav 3 % 
administrativ kostnad redovisas och varav en moms på 6% redovisas i 
beslutet för respektive program och vissa inriktningar.  
 

• Då endast ett samverkansavtal finns för ett nationellt program eller en 
nationell inriktning inom gymnasieskolan respektive gymnasiesärskolan ska 
detta pris utgöra Trosa kommuns pris. 

 
• Då fler än ett samverkansavtal finns för nationellt program eller en nationell 

inriktning inom gymnasieskolan respektive gymnasiesärskolan ska 
medelpriset av samverkansavtalen för respektive skolform utgöra Trosa 
kommuns pris. 

 
• Då samverkansavtal saknas för nationellt program eller en nationell 

inriktning inom gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan ska riksprislistan 
användas och utgöra Trosa kommuns pris. 
 

2. Skolchef får i uppdrag att besluta om Trosa kommuns bidragsbelopp till 
fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor utifrån ovanstående principer.  
 
________ 
 
Ärendet  
Kommunens skyldighet att lämna bidrag till fristående skolor regleras i skollag och 
förordningar. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. 
Grundbeloppet ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 
fördelning av resurser till den egna verksamheten som erbjuds (i egen regi eller i 
samverkan med annan kommun). I grundbeloppet ingår ersättning för 
undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt och 
lokalkostnader. 
 
Efter särskild utredning kan även tilläggsbelopp utbetalas för elever med 
omfattande behov av särskilt stöd. Tilläggsbeloppet för en elev i behov av särskilt 
stöd ska vara individuellt bestämt utifrån elevens behov. Tilläggsbeloppet kan även 
avse ersättning för modersmålsundervisning. 
 
forts.  
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Forts. § 88 
 
Bidrag till fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor 2023 
Trosa Kommuns bidragsbelopp presenteras i en prislista för enskilt drivna 
gymnasieskolor och gymnasiesärskolor med elever från Trosa kommun. 
 

• Trosa kommuns prislista redovisas med ett grundbelopp varav 3 % 
administrativ kostnad redovisas och varav en moms på 6 % redovisas i 
beslutet för respektive program och vissa inriktningar. 

• Då ett samverkansavtal finns för nationellt program eller en nationell 
inriktning inom gymnasieskolan respektive gymnasiesärskolan ska detta pris 
utgöra Trosa kommuns pris. 

• Då fler än ett samverkansavtal finns för nationellt program eller en nationell 
inriktning inom gymnasieskolan respektive gymnasiesärskolan ska 
medelpriset av samverkansavtalen för respektive skolform utgöra Trosa 
kommuns pris. 

• Då samverkansavtal saknas för nationellt program eller en nationell 
inriktning inom gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan ska riksprislistan 
användas och utgöra Trosa kommuns pris. 

 
Ersättningen grundas på det antal elever som finns inskrivna i verksamheten den 
15:e respektive månad. För sommarmånaderna juli och augusti är 
avläsningsdatumet istället den 31 augusti och för juni den 1 juni. Om avläsnings-
datumet infaller en helgdag avläses elevantalet efterföljande vardag. Om eleven är 
inskriven vid flera enheter tillfaller ersättningen den verksamhet där eleven varit 
närvarande det aktuella avläsningsdatumet. Utbetalt belopp kan återkallas om 
antalet elever som den fristående huvudmannen rapporterat är felaktigt. 
 
Beslut om bidragsbeloppen  
Kommunen ska senast i december anta beslut om bidragsbelopp för kommande år 
till fristående huvudmän. Eftersom Trosa kommun får information om 
samverkanskommunernas beslut om bidragsbelopp så sent på året har nämnden 
inte möjlighet att i tid fatta beslut om de faktiska bidragsbeloppen. Mot 
ovanstående bakgrund föreslås nämnden uppdra åt skolchefen att utifrån 
föreslagna principer fastställa beslut om bidragsbelopp till fristående 
gymnasieskolor och gymnasiesärskolor.  
 
Enligt 28 kap. 5 § skollagen (2010:800) kan beslut om bidragsbelopp överklagas 
genom förvaltningsbesvär.  
 
Ärendets beredning  
Tjänsteskrivelse från skolchef Inger Fransson och administrativ chef Daniella 
Almcrantz 2022-11-15.  
 
Kopia till: 
Skolkontoret 
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§ 89     HN 2022/62 
 
Läsårstider för Trosa kommun 2024-2025 

Beslut 
Humanistiska nämnden antar föreslagna läsårstider för läsåret 2024–2025. 
 
________ 
 
Ärendet 
Enligt Skolförordning (2011:185) 3 kap. 2–3 §§ ska huvudmannen för utbildningen 
besluta om lärotider och läsårets förläggning. Läsåret ska börja i augusti och sluta i 
juni samt ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Därutöver får det läggas 
ut högst 5 studiedagar för personalen.  
 
Följande läsårstider föreslås därför i Trosa kommun läsåret 2024-2025 (detaljerad 
information framgår av bilagan): 
 
Höstterminen 2024: Måndag den 19 augusti – fredag den 20 december. 
Vårterminen 2025: onsdag den 8 januari – torsdag den 12 juni. 
Antal skoldagar: 180 
 
Studiedag  vecka 40 30 september 1 dag 
Höstlov/studiedagar  vecka 44 28 oktober–1 november 5 (3) dagar 
Sportlov  vecka 08 17–21 februari 5 dagar 
Påsklov  vecka 16 14–17 april  4 dagar 
Studiedag   Vecka 22 28 maj  1 dag 
Lovdag  vecka 22 30 maj  1 dag 
 
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från skolchef Inger Fransson och administrativ chef Daniella 
Almcrantz 2022-11-15.  
Läsårsplan 2024-2025, Trosa kommuns skolor. 
 
 
 
 
 
Kopia till: 
Skolkontoret, trosaskolkontor@trosa.se  
 
 
 
 
 
 

mailto:trosaskolkontor@trosa.se
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§ 90     HN 2022/5 
 
Övrig information från skolkontoret  

Kvalitetschef Marita Encke Dahlin informerar bland annat om följande: 
• Mitterminsprognos  
• Kränkningsärenden. 
• Frånvarorapportering utifrån trappstegen.  
• Skolsocialt team. 
• Från och med vårterminen 2023 byter Trosa kommun lärplattform från 

Skola24 till SchoolSoft. 
 
Administrativ chef Daniella Almcrantz informerar om följande: 

• Det kommunala aktivitetsansvaret.   
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§ 91     HN 2022/1 
 
Anmälan av delegeringsbeslut  

Humanistiska nämnden har tagit del av följande rapportering av delegeringsbeslut: 
___________ 
 
  
Löpnr./ 
Diari-
enr. 

Punkt i de-
legerings- 
ordningen 

Ärende och beslut Datum 
för be-
slut 

Delegat 

  
 
8.1 

 

Beslut om mottagande av elev i 
grundsärskola 

 
 
220913 

 
Malin Pal-
mér An-
dersson, 
Chef cen-
trala barn- 
och 
elevhälsan 

 1.21 Ta beslut om att ställa in eller än-
dra tid för sammanträdet.  
 
Sammanträdet den 13 december 
ställs med in med anledning av att 
ärendet förväntas hanteras på 
sammanträdet den 29 november.  

2022-11-
15 

Michael 
Swedberg, 
ordförande 
i humanist-
iska nämn-
den  

 
 
Förteckning över beslut fattade inom individ- och familjeomsorgen 
Period: 2022-09-30 – 2022-11-17 
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§ 92     HN 2022/2 
 
Övriga anmälningsärenden 

Humanistiska nämnden har tagit del av följande rapportering av 
anmälningsärenden: 
 
Diskrimineringsombudsmannen (DO) 
Beslut 2022-10-19. Beslut angående tillsyn avseende utbildningsanordnarens 
utrednings- och åtgärdsskyldighet samt arbete med aktiva åtgärder (HN 2021/75).  
 
Kommunfullmäktige 
Protokoll 2022-10-12, § 63 Handlingsplan mot alkohol, narkotika, dopningsmedel, 
tobak samt spel om pengar (ANDTS) för Trosa kommun 2022-2025. 
Protokoll 2022-11-09, § 75 Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och 
nämnder i Trosa kommun.  
Protokoll 2022-11-09, § 76 Revidering av arvodes- och ersättningsreglemente för 
kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun.  
Protokoll 2022-11-09, § 77 Fastställande av inkallelseordningen för ersättare i 
nämnder och styrelser mandatperioden 2023-2026.  
Protokoll 2022-11-09, § 83 Val av ledamöter och ersättare i humanistiska nämnden 
2023.  
 
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 
Protokoll 2022-09-16 § 15 Delårsrapport 2022 för nämnden för samverkan kring 
socialtjänst och vård. 
Protokoll 2022-10-28, § 21/22. Revidering av Överenskommelse om 
samverkansrutiner- Hälsoundersökning i anslutning till att barn och unga, 0-20 år, 
placeras för vård utanför det egna hemmet.  
 
Skolinspektionen  
Beslut 2022-10-03. Skolinspektionen avslår ansökan om godkännande av 
Lärlingsgymnasiet i Sverige AB som huvudman för gymnasieskola avseende det 
nationella bygg- och anläggningsprogrammet inriktning husbyggnad, el- och 
energiprogrammet inriktning husbyggnad, el- och energiprogrammet inriktning 
elteknik, hantverksprogrammet inriktning frisör, barberare och hår- och 
makeupstylist, vård- och omsorgsprogrammet, hotell- och turismprogrammet samt 
försäljnings- och serviceprogrammet vid Yrkesgymnasiet Södertälje i Södertälje 
kommun  (HN 2022/24).  
Beslut 2022-10-03. Skolinspektionen avslår ansökan om godkännande av 
Lärlingsgymnasiet i Sverige AB som huvudman för gymnasieskola avseende det 
nationella barn- och fritidsprogrammet inriktning pedagogiskt och socialt arbete, 
bygg- och anläggningsprogrammet inriktning husbyggnad, el- och 
energiprogrammet inriktning elteknik , fordons- och transportprogrammet inriktning 
personbil, hantverksprogrammet inriktning frisör, barberare och hår- och 
makeupstylist, försäljnings- och serviceprogrammet samt VVS- och 
fastighetsprogrammet inriktning VVS vid Yrkesgymnasiet Nyköping i Nyköpings 
kommun (HN 2022/22).    


	Innehållsförteckning
	Godkännande av dagordningen
	Beslut

	Information om fältverksamheten
	Sammanträdesplan 2023 för humanistiska nämnden
	Beslut
	Ärendet
	Sammanträdestider 2023, kl. 17:00
	§ 77     HN 2022/57

	Beslut
	Ärendet
	Ärendets beredning
	§ 78      HN 2022/3


	Samverkan socialkontor och skolkontor
	Internbudget 2023 för humanistiska nämnden, individ- och familjeomsorgen
	Beslut
	Ärendet
	Ärendets beredning

	Revidering av riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd  Beslut
	Ärendet
	Ärendets beredning

	Reviderad av riktlinjer för familjehemsvården
	Beslut
	Ärendet
	Ärendets beredning

	Reviderad av delegeringsordning för humanistiska nämnden, individ- och familj
	Beslut
	Ärendet
	Ärendets beredning

	Övrig information från socialkontoret
	Internbudget 2023, Humanistiska nämnden – Barnomsorg och utbildning
	Beslut
	Ärendet
	Ärendets beredning

	Handlingsplan för närvaro
	Beslut
	Ärendet
	Handlingsplanen

	Ärendets beredning

	Handlingsplan kommunalt aktivitetsansvar
	Beslut
	Ärendet
	Ärendets beredning

	Handlingsplan för kommunalt aktivitetsansvar i Trosa kommun
	Bidrag 2023 till fristående grundskolor, enskilt drivna förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem och förskoleklasser samt interkommunal ersättning
	Beslut
	Ärendet
	Grundbelopp
	Gemensamma kostnader
	Särskilda satsningar utom grundbelopp
	Hyrespeng
	Tilläggsbelopp
	Besked om beslut

	Ärendets beredning

	Principer för bidragsbelopp 2023 till fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor
	Beslut
	Ärendet
	forts.
	Bidrag till fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor 2023
	Beslut om bidragsbeloppen
	Ärendets beredning

	Läsårstider för Trosa kommun 2024-2025
	Beslut
	Ärendet
	Ärendets beredning

	Övrig information från skolkontoret
	Anmälan av delegeringsbeslut
	Övriga anmälningsärenden

