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Barn- och utbildningsnämndens 
och socialnämndens gemensamma 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2020-09-09  
 

 

 
 

Plats och tid 
Kommunhus A, plan 7, Landsort, 2020-09-09, kl. 13:00-14:38 

Närvarande  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Marcus Svinhufvud (M), barn- och utbildningsnämndens (BUNs) ordförande 

Mikael Persson (L), till 14:32 

Gill Lagerberg (S), via Teams 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Antonella Pirrone (KD), socialnämndens (SONs) ordförande, via Teams 

Anders Karlsson (M), via Teams, till 14:36 

Roland Junerud (S), via Teams 

Övriga deltagare 

Marlen Terrell (förvaltningschef, socialförvaltningen) 

Lina Axelsson Kihlbom (förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen) 

Annette Ritari (avdelningschef, socialförvaltningen) 

Annika Setterquist (avdelningschef, barn- och utbildningsförvaltningen), § 7-12 

Katarina Malmström (avdelningschef, barn- och utbildningsförvaltningen) 

Robert Jägare (avdelningschef, barn- och utbildningsförvaltningen) 

Christina Persson (avdelningschef, barn- och utbildningsförvaltningen) § 7-9 

Jabil Seven (avdelningschef, barn- och utbildningsförvaltningen), via Teams 

Carolin Sjöstrand (nämndsekreterare, barn- och utbildningsförvaltningen) 

Olivia Gustafsson (nämndsekreterare/jurist, socialförvaltningen) 

 

 

 

 

Paragrafer 
§§ 7-11 

Justeringens plats och tid 
Kommunhus A, plan 3, 2020-10-06 kl. 16:00 

Underskrifter 
 

 

Marcus Svinhufvud (M) 

Ordförande 

Antonella Pirrone (KD) 

Justerare 

 

  
 

Olivia Gustafsson 
Sekreterare  

  



 

PROTOKOLL Sida 2(8) 

Barn- och utbildningsnämndens 
och socialnämndens gemensamma 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2020-09-09  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Innehållsförteckning              

  Upprop och anmälningar om förhinder 

  Val av justerare 

 § 7/20 Fastställande av dagordning 

 § 8/20 Föregående protokoll 

§ 9/20 Upplägg för den gemensamma temadagen 

§ 10/20 Samverkan mellan nämnderna och förvaltningarna 

§ 11/20 Övriga frågor 
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§ 7/20  

Fastställande av dagordningen 

De gemensamma arbetsutskotten slår ihop följande ärenden till ett ärende: 

- § 10/20 Information om samarbete för att i tidigt skede möta barn med ohälsa 

- § 11/20 Fördelningen av ansvar vid ärenden där barn har behov av både vård och skolgång 

samtidigt 

- § 12/20 Information om kontaktytor och kommunikation mellan förvaltningarna 

 

Dessa tre ärenden blir istället: 

- § 10/20 Samverkan mellan nämnderna och förvaltningarna 

 

Antonella Pirrone (KD) anmäler en övrig fråga om utbildning för att förebygga bristande kunskap om 

orosanmälning. Förvaltningen återkommer med svar i presentationen på mötet.  

 

Gill Lagerberg (S) anmäler en övrig fråga om familjecentralen. 

 

Gill Lagerberg (S) anmäler en övrig fråga angående vilka samarbetsformer som finns gällande 

gängförebyggande och skadegörelse. 

 

Gill Lagerberg (S) anmäler en övrig fråga om fältassistenter och nattvandrare. 

 

Gill Lagerberg (S) anmäler en övrig fråga om samarbete gällande hög skolfrånvaro.  

 

Med dessa ändringar fastställer de gemensamma arbetsutskotten dagordningen. 
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§ 8/20  

Föregående protokoll 

Marcus Svinhufvud (M), ordförande BUN, gör en kort genomgång av protokollet från mötet 2020-05-
06. 
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§ 9/20  

Upplägg för den gemensamma temadagen 

Bakgrund 
Den 27 oktober har Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden gemensam temadag. De 
gemensamma arbetsutskotten diskuterar vad temadagen ska innehålla. 

Ärendet 
Marcus Svinhufvud (M), ordförande BUN, lyfter att han önskar att nämnderna på temadagen ska 

lära sig hur de andra nämnderna och förvaltningarna arbetar. Lina Axelsson Kihlbom, 
förvaltningschef BUF, instämmer att det är viktigt att förstå andras perspektiv så att det inte finns 

förväntningar som inte går att leva upp till. Marcus Svinhufvud (M), ordförande BUN, föreslår att 
förvaltningarna presenterar hur samarbetet mellan nämnderna och förvaltningarna har sett ut samt 
hur det kan utvecklas.  

Ander Karlsson (M) tycker att det skulle vara intressant att ta upp information om hur det fungerar 

med tidsaspekten förvaltningarna har att förhålla sig till när barn ansöker om och blir beviljade 
behandlingsskola. 

Marcus Svinhufvud (M), ordförande BUN, anser att stöd till barn som behöver extra hjälp samt 
problematiken med skolfrånvaro skulle kunna vara ämnen att ta upp. Annette Ritari, avdelningschef 

SOF, informerar om att förvaltningarna ska gå en gemensam utbildning om främjande av 
skolnärvaro. Information om utbildningen presenteras på den gemensamma temadagen.   

Marlen Terrell, förvaltningschef SOF, lyfter att det kan vara bra att presentera en nulägesbild med 
statistik så att alla utgår från samma läge. Hon påpekar att samarbetet som nu byggs upp är till för 
att bland annat komma åt problemet att barn som har behov inte upptäcks i tid.  

Lina Axelsson Kihlbom, förvaltningschef BUF, föreslår temat ”Folkhälsa” då det går att få in de 

ämnen som har lyfts hittills. Ämnen som temadagen kan beröra är psykisk ohälsa, 
ungdomsgraviditet, skolnärvaro, missbruk och fattigdom. De gemensamma arbetsutskotten 
instämmer att det är ett bra tema.  

Mikael Persson (L) påpekar vikten av att arbeta individanpassat så att det är enkelt att ha kontakt 
med båda förvaltningarna. 

Antonella Pirrone (KD), ordförande SON, ställer en fråga angående vad vi erbjuder gällande 
elevhälsan. Lina Axelsson Kihlbom, förvaltningschef BUF, informerar och att det tagits fram en 

elevhälsoplan som kan skickas ut till ledamöterna. Katarina Malmström, avdelningschef, berättar att 
elevhälsoplanen innehåller vad vi måste erbjuda samt hur vi organiserar oss.  

Antonella Pirrone (KD), ordförande SON, anser att en annan viktig fråga att samarbeta kring och ta 
upp på temadagen är hur vi når unga tjejer som mår dåligt.  

Anders Karlsson (M) önskar att förvaltningen under temadagen inte bara tar upp generella frågor 
utan också praktiskt operativa frågor. Förvaltningscheferna kommenterar att beslutsgång och 

ärendehantering i praktiken är en fråga för förvaltningarna och att förvaltningarna hellre presenterar 
övergripande frågor. Dock skulle temadagen kunna avslutas med det som rent praktiskt behöver 
göras framåt.  

Ett förslag från arbetsutskotten är att ta in en föreläsare under en kortare del av temadagen, till 

exempel en forskare. Gill Lagerberg (S) föreslår Liselott Vahermägi som föreläsare när det gäller 
psykisk ohälsa i regionen. Annette Ritari, avdelningschef, föreslår att bjuda in någon för att prata 
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om den regionala överenskommelsen om placering av barn som innehåller riktlinjer för skola och 
socialtjänst.  

De gemensamma arbetsutskottens slutsats är att temadagen 27 oktober ska ha temat folkhälsa och 
innehålla en liknande presentation som förvaltningscheferna visat under ”§ 10 Samverkan mellan 

nämnderna och förvaltningarna” samt de ämnen som har lyfts på de gemensamma arbetsutskottens 
möte. Elevhälsoplanen skickat ut med kallelsen till temadagen. Förvaltningarna arbetar vidare med 
temadagen utifrån de gemensamma arbetsutskottens diskussion.  
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§ 10/20  

Samverkan mellan nämnderna och förvaltningarna 

Bakgrund 
På de gemensamma arbetsutskottens möte 2020-05-06 lyfte Gill Lagerberg (S) en fråga om hur 

nämnderna skulle kunna utveckla ett samarbete för att i tidigt skede både i förskolan och i skolan 
möta barn med ohälsa. Förvaltningarna informerade om att det har påbörjats ett samarbete över 
förvaltningsgränser där man träffas för att hitta en modell att arbeta utifrån. 

På de gemensamma arbetsutskottens möte 2020-05-06 lyfte Anders Karlsson (M) en fråga 

angående hur det fungerar med fördelningen av ansvar vid ärenden där barn har behov av både 
vård och skolgång samtidigt. Anders Karlsson (M) menade att socialnämnden har tidigare fått tacka 

nej till placeringar för att besked från Barn- och utbildningsnämnden inte sker i tid och undrar därför 
om det fungerar bättre nu. Förvaltningarna menade att de behövde titta vidare på frågan innan svar 
och skulle återkomma på dagens möte.  

På de gemensamma arbetsutskottens möte 2020-05-06 lyfte Lina Axelsson Kihlbom, 

förvaltningschef BUF, en fråga om utredning av kontaktytor och kommunikation. Hon föreslog att 
förvaltningen får i uppdrag att kartlägga och analysera de kontaktytor som finns mellan 

förvaltningarna när det gäller enskilda ärenden och generellt informationsutbyte. Förvaltningarna 
skulle identifiera brister och utvecklingsområden.  

Ärendet 
Båda förvaltningarna håller en presentation angående de frågeställningarna som lyftes på förra 

gemensamma arbetsutskottet. Förvaltningarna har identifierat vilka regelbundna mötesformer som 
finns mellan förvaltningarna, vilka mötesformer som är påbörjade och vilka som är under utveckling. 

Förvaltningarna kompletterar presentationen med ytterligare mötesformer som kom fram under 
mötet inför presentationen på temadagen. 

Förvaltningarna berättar om de gemensamma projekt som Barn- och utbildningsförvaltningen och 
Socialförvaltningen har; projekt Trygga föräldrar, Projekt Skolnärvaro och Projekt årskurs 7.  

Annette Ritari, avdelningschef, berättar om mottagningsgruppens arbete och hur det går till på 

socialförvaltningen när skolan lämnar en orosanmälan. Lina Axelsson Kihlbom, förvaltningschef BUF, 

frågar socialförvaltningen om hur många orosanmälningar som leder till en utredning. Anders 
Karlsson (M) anser att det vore intressant att lyfta denna beslutsprocess i olika skeden på 

temadagen. Gill Lagerberg (S) önskar riktlinjer för hur orosanmälningar ska hanteras lika på skolor. 
Hon påpekar att rektorn vanligtvis inte har samma relation till föräldrarna och barnet som läraren 

och att rektorn därför ibland kan göra en orosanmälan. Lina Axelsson Kihlbom, förvaltningschef BUF, 
menar att det ges tydlig information till lärarna om plikten att anmäla men att interna rutiner för 
vem som gör anmälan är en rektorsfråga.  

Gill Lagerberg (S) ställer en fråga angående vad Ung fritid erbjuder ungdomarna idag. 
Förvaltningarna tar med sig den frågan inför temadagen.  

Förvaltningarna tar även med sig behov att samverka kring budget.  
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§ 11/20  

Övriga frågor 

Gill Lagerberg (S) anmäler en övrig fråga om familjecentralen. Gill Lagerberg (S) undrar om 

Familjecentralens verksamhet har kommit igång efter pandemin och om hur det går med samarbete 

med vårdcentralen och BVC. Socialförvaltningen svarar att verksamheten har kommit igång igen 

med exempelvis gemensamma uteaktiviteter, samtal via webben och spädbarnsmassage via 

webben. Arbetet med att få igång samarbete med vårdcentralen och BVC är inte färdigt än. Gill 

Lagerberg (S) undrar även hur det går med utredning om Familjecentralen ska vara kvar. Antonella 

Pirrone (KD) uttrycker att hon önskar att Familjecentralen ska vara kvar, i nuläget väntar 

Socialnämnden på att utredningen ska bli klar och därefter ska Socialnämnden fatta beslut i frågan.  

 

Gill Lagerberg (S) anmäler en övrig fråga angående vilka samarbetsformer som finns gällande 

gängförebyggande och skadegörelse. Förvaltningen informerade om samarbetsformer i sin 

presentation. Lina Axelsson Kihlbom, förvaltningschef BUF, informerar om att BUF har sett 

skadegörelse men inte lika mycket som vanligt.  

 

Gill Lagerberg (S) anmäler en övrig fråga om hur det ligger till med fältassistenter och nattvandrare i 

kommunen. Socialförvaltningen tar med sig frågan om nattvandring och återkommer. Annette Ritari, 

avdelningschef, informerar om att fältarna är ute när SOF har hört att det kommer hända något i 

Nynäshamn. Under covid-19 har det varit lägre aktivitet. Barn- och utbildningsförvaltningen 

informerar om att det finns väktare som åker på larm och som lämnar en sammanfattande rapport 

till förvaltningen varje morgon om hur natten har varit. Det är förvaltningens uppfattning att 

väktarna har god relation till ungdomarna. Gill Lagerberg (S) påpekar att tidigare fick föreningar 

1000 kr per helg för att minst 4 personer från föreningen skulle nattvandra.   

 

Gill Lagerberg (S) anmäler en övrig fråga om samarbete gällande hög skolfrånvaro. De 

gemensamma arbetsutskotten kommer fram till att frågan tas på temadagen.  

 


