
 

PROTOKOLL Sida 1(8) 
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-06-01  

 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2022-06-01 
Anslaget sätts upp: 2022-06-07             Anslaget tas ned: 2022-06-28 
Förvaringsplats för protokollet: platsens namn 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Örngrund och Teams, 2022-06-01 kl. 09.00-09.55 

Beslutande 
Marcus Svinhufvud, (M), ordförande 
Gill Lagerberg, (S), andre vice ordförande 
  
 

Övriga deltagare 
Pär Olsson, förvaltningschef  
Christina Persson, skolchef förskola  
Katarina Malmström, avdelningschef stöd och utveckling §§ 36-37  
Annika Setterquist, skolchef grund- och grundsärskola  
  
 
 
 

Paragrafer 
§§ 32-37 

Justeringens plats och tid 
Kommunalhus A, plan 5, barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-06-07, klockan 12.00.  

 

Underskrifter 
 
 
 
Marcus Svinhufvud, (M) 
Ordförande 

Gill Lagerberg, (S) 
Justerare 

 
 
  
 
Carolin Sjöstrand 
Sekreterare  

  



 

PROTOKOLL Sida 2(8) 
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-06-01  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Innehållsförteckning              

  Val av justerare 
 

§ 32/22 Fastställande av dagordning 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 33/22 GDPR och användningen av sociala medier  
§ 34/22 Yttrande över remiss - Handlingsplan för hbtq+-arbete  
§ 35/22 Yttrande över remiss - förslag till reviderade anvisningar för flaggning i 

Nynäshamns kommun 
 

§ 36/22 Barn-och utbildningsnämndens yttrande avseende revisionsrapport kring barn och 
ungas psykiska hälsa. 

 

§ 37/22 Övriga frågor 
 

   
 

  



 

PROTOKOLL Sida 3(8) 
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-06-01  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Fastställande av dagordning 
Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande prognos på barn och elever till nästa läsår samt 
antal sökande till gymnasiet. 

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande skillnaden i antal förskollärare, lärare och övrig 
personal mellan läsår 20/21 och 21/22.  

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande utfall i årets lönerevision för lärarna.  

 

 

Med ovanstående förändringar fastställer barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
dagordningen.  

  



 

PROTOKOLL Sida 4(8) 
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-06-01  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 33/22 BUN/2021/0177/059 

GDPR och användningen av sociala medier 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att nämndens verksamheter får 
fortsätta använda sociala medier samt att ställa sig bakom de i utredningen föreslagna åtgärderna.   

Ärendet 
Nynäshamns kommuns dataskyddsombud gjorde 2021 en granskning av nämndernas användning 
av sociala medier. I rapporten beskrivs problematiken med att använda sociala medier ur ett 
personuppgiftsperspektiv. Dataskyddsombudets huvudsakliga ställningstagande i frågan är att 
kommunens konton på sociala medier måste stängas. Detta ställningstagande baseras främst på att 
personuppgifter överförs till USA utan tillräckligt stöd i dataskyddslagen samt att leverantörerna av 
de sociala medieplattformarna bereder sig långtgående rättigheter till att behandla personuppgifter 
för egna ändamål. Om nämnderna inte anser att det är möjligt att stänga konton rekommenderar 
dataskyddsombudet ett flertal åtgärder som i viss mån kan läka de brister som rapporten 
uppmärksammar. Dataskyddsombudet är trots rekommendationerna tydlig med att inga åtgärder 
egentligen räcker för att personuppgiftsbehandlingen i sociala medier ska uppfylla alla de krav som 
datsskyddslagstiftningen ställer. Dataskyddsombudet rekommenderar att kommunens 
personuppgiftsansvariga nämnder genomför en riskanalys samt en konsekvensbedömning enligt 
artikel 35 i GDPR och tydligt dokumenterar de överväganden som görs. För att stötta nämnderna i 
detta arbete har IT-enheten och kommunikationsenheten gjort en utredning som omfattar en 
övergripande riskanalys och konsekvensbedömning samt ett ställningstagande där 
dataskyddsaspekter ställs mot annan verksamhetsnytta vid användning av sociala medier.   

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att nämndens verksamheter får fortsätta använda sociala 
medier samt att ställa sig bakom de i utredningen föreslagna åtgärderna.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande i ärende BUN 2021/0177/059 
Rapporten Användning av sociala medier 
Bilaga 1: Riskanalys sociala medier 
Bilaga 2: Konsekvensbedömning sociala medier 
Bilaga 3: Dataskyddsombudets kommentarer per 4 maj 2022 
Bilaga 4: Dataskyddsombudets vägledning och granskningsrapport  
Bilaga 5: Sociala medier inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde – slutsatser och 
åtgärder 
Bilaga 6: Inledande kartläggning av sociala medier inom barn- och utbildningsnämndens 
ansvarsområde 

Skickas till 
IT-utredare  
Kommunstyrelseförvaltningen 
Avdelningschefer inom förskola, grundskola och grundsärskola 
Rektorer inom förskola, grundskola och grundsärskola 
Dataskyddsombud  
Kommunikatör  
Akt  
  



 

PROTOKOLL Sida 5(8) 
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-06-01  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 34/22 BUN/2022/0073/449 

Yttrande över remiss - Handlingsplan för hbtq+-arbete 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget 
och överlämna det till kommunstyrelsen.  

Protokollsanteckningar 
Gill Lagerberg, (S), önskar föra till protokollet att det bör förtydligas i handlingsplanen gällande mål 
och finansiering och meddelar att Socialdemokraterna kommer att inkomma med ett särskilt 
yttrande till nämnden.  

Ärendet 
Kommunfullmäktige uppdrog kommunstyrelsen 2021-02-11 § 34 att i samråd med övriga nämnder 
ta fram en kommungemensam handlingsplan för hbtq-frågor. Handlingsplanen har upprättats och 
har skickats på remiss till samtliga nämnder. Syftet med handlingsplanen är att stärka Nynäshamns 
kommuns arbete med hbtq+-personers lika rättigheter, möjligheter och livsvillkor. I handlingsplanen 
anges ett antal mål som kan appliceras på kommunens arbete med hbtq+-frågor på regerings- 
riksdags och kommunnivå. Handlingsplanens målbild är att kunskap om hbtq+ ska genomsyra 
organisationen och resultera i att kommunens verksamheter blir mer inkluderande och trygga. 
 
Sedan tidigare pågår det arbete i kommunen som inkluderar arbete inom hbtq+-området. 
Nynäshamns kommuns hållbarhetsstrategi 2023–2030 är kommunens strategiska dokument för en 
långsiktig hållbar utveckling och innehåller fyra hållbarhetsmål som kan anknytas till hbtq+-frågor; 
hållbarhetsmål 10, trygghet, hållbarhetsmål 11, hälsa, hållbarhetsmål 13, mänskliga rättigheter samt 
hållbarhetsmål 14, jämställdhet. På en kommunövergripande nivå arbetar projektet ”hälsofrämjande 
arbetsliv” med att ta fram utbildningsmaterial om diskrimineringsgrunderna där hbtq innefattas. 
Utbildningsmaterialet kommer finnas tillgängligt i kommunens läroplattform. 
 
Förvaltningen har granskat handlingsplanen utifrån bland annat aktiviteter, uppföljning och begrepp. 
Förvaltningen har upprättat ett yttrande som föreslås antas av nämnden.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget och överlämna det till 
kommunstyrelsen.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2022/0073/449-2 
Bilaga 1, Barn- och utbildningsnämndens yttrande över remiss handlingsplan för hbtq+-arbete 
Bilaga 2, Remissversion Handlingsplan för hbtq+arbete i Nynäshamns kommun 
Bilaga 3, Kostnader i handlingsplan för hbtq+-arbete  
 

Skickas till 
Kommunstyrelsen  
Akt 
  



 

PROTOKOLL Sida 6(8) 
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-06-01  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 35/22 BUN/2022/0107/003 

Yttrande över remiss - förslag till reviderade anvisningar för 
flaggning i Nynäshamns kommun 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget 
och överlämna det till kommunstyrelsen.  

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har uppmärksammat ett behov av att revidera kommunens 
anvisningar för flaggning. En anledning är att kommunens organisation har förändrats sedan 
anvisningarna antogs 2012. Kommunstyrelsen har upprättat ett förslag till nya anvisningar för 
flaggning, där det bland annat anvisningar och ansvar har tydliggjorts. I förslaget till de nya 
anvisningarna framgår även krav på flagga, flaggningstider samt förhållningssätt på allmänna 
flaggdagar och andra tillfällen där flaggning är aktuellt. Barn- och utbildningsnämnden har ombetts 
att yttra sig över förslaget senast den 31 augusti 2022.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget och överlämna det till 
kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, BUN/2022/0107/003-2 
Bilaga 1, Förslag till anvisningar för kommunal flaggning i Nynäshamns kommun  
Bilaga 2, Anvisningar för flaggning 2011  
Bilaga 3, Anvisningar för flaggning, KS § 190/12 
 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akt 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 7(8) 
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-06-01  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 36/22 BUN/2022/0096/007 

Barn-och utbildningsnämndens yttrande avseende 
revisionsrapport kring barn och ungas psykiska hälsa 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta yttrandet i bilaga 1 som 
sitt svar på revisionsrapporten. 

- 

Ärendet 
Revisionsbyrån PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i kommunen genomfört en 
granskning för att bedöma huruvida kommunen säkerställer en ändamålsenlig verksamhet för barn 
och unga med psykisk ohälsa. Utifrån granskningen bedömer revisionen att kommunen inte helt 
säkerställer en sådan. Revisorerna har sänt rapporten till berörda nämnder och önskar ett 
samordnat svar från Kommunstyrelsen med anledning av de iakttagelser och rekommendationer 
som redovisas i rapporten. Revisorerna önskar ett samordnat svar från Kommunstyrelsen senast 31 
augusti 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt svar på revisionsrapporten. 
 

Yrkanden 
Gill Lagerberg, (S), yrkar att ”i bilaga 1” läggs till i beslutsmeningen i enlighet med: Barn- och 
utbildningsnämnden beslutar att anta yttrandet i bilaga 1 som sitt svar på revisionsrapporten. 
Marcus Svinhufvud, (M), yrkar bifall till Gill Lagerbergs, (S), tilläggsyrkande.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2022/0096/007-3 
Bilaga 1. Barn- och utbildningsnämndens yttrande över revisionens rapport. 
Revisionsrapport BUN/2022/0096/007-1 
 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akt 
  



 

PROTOKOLL Sida 8(8) 
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-06-01  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 37/22  

Övriga frågor 
 

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande prognos på barn och elever till nästa läsår samt 
antal sökande till gymnasiet. Pär Olsson, förvaltningschef, redovisar statistik över sökande till 
gymnasiet samt preliminär prognos över antal elever och barn till HT22. Utförligare svar ges på 
nästkommande sammanträde.  

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande skillnaden i antal förskollärare, lärare och övrig 
personal mellan läsår 20/21 och 21/22. Pär Olsson, förvaltningschef, redovisar antal heltidstjänster 
förskollärare och meddelar att utförligare svar ges på nästkommande nämndsammanträde. 

Gill Lagerberg, (S), anmäler en övrig fråga gällande utfall i årets lönerevision för lärarna. Pär Olsson, 
förvaltningschef, meddelar att svar ges på nästkommande nämndsammanträde.  
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