
 

MÖTESANTECKNINGAR Sida 1(9) 
Barn- och utbildningsnämndens och 
socialnämndens gemensamma 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-05-12  

 

 

 
 

Plats och tid 
Teams, 2021-05-12, kl. 11:00-11:55 

Närvarande  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
Marcus Svinhufvud (M), barn- och utbildningsnämndens (BUNs) ordförande 
Tobias Östring (L), via Teams 
Gill Lagerberg (S), via Teams 
 
Socialnämndens arbetsutskott 
Antonella Pirrone (KD), socialnämndens (SONs) ordförande 
Anders Karlsson (M), via Teams 
Roland Junerud (S), via Teams 

Övriga deltagare 
Marlen Terrell, förvaltningschef, SOF 
Lina Axelsson Kihlbom, förvaltningschef, BUF 
Annette Ritari, avdelningschef, SOF 
Katarina Malmström, avdelningschef, BUF 
Robert Jägare, avdelningschef, BUF 
Christina Persson, avdelningschef, BUF 
Jabil Seven, avdelningschef, BUF 
Carolin Sjöstrand, nämndsekreterare, BUF 
Olivia Gustafsson, förvaltningsjurist, SOF 
Camilla Skyttman, nämndsekreterare, SOF 

 

 

 

 
Paragrafer 
§§ 7-12 

Justeringens plats och tid 
Kommunhus A, plan 3, 2021-05-20 kl. 17:00 

Underskrifter 
 
 
Marcus Svinhufvud (M) 
Ordförande 

Antonella Pirrone (KD) 
Justerare 

 
  
 
Olivia Gustafsson 
Sekreterare  
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Innehållsförteckning              

  Upprop och anmälningar om förhinder 

  Val av justerare 

§ 7/21 Fastställande av dagordning 

§ 8/21 Föregående mötesanteckningar 

§ 9/21 Utvärdering av temadag 

§ 10/21 Svar på fråga om snöbollseffekt på utanförskap 

§ 11/21 Svar på fråga om projektpengar för att möjliggöra socialpedagoger i 
skolor 

§ 12/21 Övriga frågor 
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§ 7/21  

Fastställande av dagordningen 
De gemensamma arbetsutskotten tar bort följande punkter från dagordningen: 

- § 9/21 Information från Extravuxen 
 
Övriga punkter justeras utifrån ändringarna. 
 
Roland Junerud (S) anmäler en övrig fråga om prosperutredningen.  
 
Annette Ritari, avdelningschef, och Katarina Malmström, avdelningschef, anmäler en övrig fråga om 
Nynäshamnsmodellen. 
 
Med dessa ändringar fastställer de gemensamma arbetsutskotten dagordningen. 
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§ 8/21  

Föregående mötesanteckningar 
Antonella Pirrone (KD), ordförande SON, gör en kort genomgång av mötesanteckningarna från 
föregående möte 2021-03-17. 
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§ 9/21  

Utvärdering av temadag 
Bakgrund 
13 april hade barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden en gemensam temadag om 
stockholmsenkäten. En enkät skickades ut till deltagande i efterhand och de gemensamma 
arbetsutskotten har fått ut svaren från enkäten inför mötet. 

Ärendet 
Det noterades att endast 15 personer svarade på enkäten.  

Antonella Pirrone (KD), ordförande SON, upplevde att många var nöjda med temadagen. Marcus 
Svinhufvud (M), ordförande BUN, kommenterar att det var svårt att hålla tiden och att vi ska tänka 
på det till nästa gång. 

Nästa temadag planeras till oktober. Marcus Svinhufvud (M) ställer frågan om vad vi ha för tema på 
nästa temadag. Antonella Pirrone (KD), föreslår att politiken samarbetar med förvaltningen för att ta 
fram ett förslag inför nästa arbetsutskott.  

Lina Axelsson Kihlbom, förvaltningschef BUF, föreslår fokus på beröringspunkten mellan den nya 
nämnden, BUN och SON; den unge som ska etablera sig i samhället.  

Anders Karlsson (M) önskar fördjupning i operativa frågor med exempel från verkligheten gällande 
aktuella utmaningar i den dagliga verksamheten.  

Antonella Pirrone (KD) lyfter att det finns ett stort behov av nattvandring och arbetet med 
nattvandring bör vara kommunövergripande. Lina Axelsson Kihlbom, förvaltningschef BUF, 
informerar om att det finns en styrgrupp som arbetar med frågan. Annette Ritari, avdelningschef, 
informerar om att Milan, säkerhetschef, undersöker en modell med fältare och nattvandrare.  
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§ 10/21  

Svar på fråga om snöbollseffekt på utanförskap 
Bakgrund 
Tobias Östring (L), BUN, ställde 2021-03-17 frågan om det går att få en kort dragning av 
snöbollseffekten på utanförskap. Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef, BUF, tog med sig frågan 
till dagens sammanträde. 

Ärendet 
Frågan är inaktuell och stryks från dagordningen.  
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§ 11/21  

Svar på fråga om projektpengar för att möjliggöra 
socialpedagoger i skolorna 
Bakgrund 
Gill Lagerberg (S), BUN, ställde 2021-03-17 en övrig fråga om att söka projektpengar för att 
möjliggöra ett projekt med socialpedagoger i skolorna. Frågan togs med till dagens sammanträde.                                             

Ärendet 
Gill Lagerberg (S) förtydligar att hon undrar om det går att söka projektmedel, t.ex. från allmänna 
arvsfonden, och undrar hur frågan följdes upp efter förra mötet. Hon menar att det är viktigt att 
satsa på socialpedagogerna. 

Lina Axelsson Kihlbom, förvaltningschef BUF, informerar om att BUF har personer som bevakar 
statsbidrag men att BUF i dagsläget inte har resurser för att göra en ansökan till allmänna 
arvsfonden. Förvaltningen har inte kännedom om att det finns övriga pengar att söka för 
socialpedagoger.  

Lina Axelsson Kihlbom, förvaltningschef BUF, ser att det skulle vara möjligt att göra en satsning på 
kurator i arbetet med VP och budget. 

Diskussionen fortsätter under § 12 om Nynäshamnsmodellen då det har beröringspunkter med ovan 
diskussion.  
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§ 12/21  

Övriga frågor 
 
Annette Ritari, avdelningschef, och Katarina Malmström, avdelningschef, anmäler en 
övrig fråga om Nynäshamnsmodellen.  
Katarina Malmström, avdelningschef, informerar om att det har pågått ett projekt det senaste året 
mellan BUF och SOF. Det har genomförts workshops med medarbetare på SOF och BUF samt 
forskare.  

Förvaltningen har tagit fram ett första utkast på Nynäshamnsmodellen – en arbetshypotes. 
Styrgruppen för projektet kommer fortsätta med modellen i juni. Förvaltningarna ser till de områden 
där det redan finns en samverkan och områden där socialförvaltningen och barn- och 
utbildningsförvaltningen skulle kunna inleda en samverkan eller utöka samverkan.  

Annette Ritari, avdelningschef, lyfter frågan om att ta fram ett gemensamt åtagande till nästa års 
verksamhetsplaner. 

Lina Axelsson Kihlbom, förvaltningschef BUF, informerar om att modellen behöver konkretiseras och 
det kommer krävas resurser för att arbeta vidare med frågorna. En resursförstärkning från politiken 
för projektet skulle vara välkommet. 

Anders Karlsson (M) kommenterar att modellen behöver kompletteras med externa 
samarbetspartner, t.ex. primärvården. 

Roland Junerud (S) önskar att information om Nynäshamnsmodellen även ges i socialnämnden för 
att öka förståelsen för hur vi gemensamt kan bygga framtiden för våra barn.  

Marcus Svinhufvud (M), ordförande BUN, uttrycker att det är viktigt att vi kollar vidare på frågan och 
att förvaltningen får resurser.  

Roland Junerud (S) anmäler en övrig fråga om prosperutredningen.  
Roland Junerud (S) önskar få återkoppling om vad som händer med prosperutredningen och hur vi 
går vidare med frågan.  

Lina Axelsson Kihlbom, förvaltningschef BUF, informerar om att det finns särskild personal som 
arbetar tillsammans med skolpsykologerna för att hantera elevernas olika behov. Det finns resurser 
för att hantera och förebygga olika typer av problematik gällande närvaro. Lina Axelsson Kihlbom 
informerar även om att BUF har digitaliserat uppföljning och dokumentation av närvaro för enskilda 
elever för att på så sätt fånga upp eventuell problematik i tid.  

Lina Axelsson Kihlbom, förvaltningschef BUF, förklarar att förvaltningen inte specifikt har arbetat 
vidare med prosperutredningen utan att resultatet av utredningen genomsyrar skolans arbete med 
skolnärvaro. Skolnärvaro är även en viktig fråga som barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen samverkar kring.  

Katarina Malmström, avdelningschef, informerar om att det finns närvaroansvariga på varje skola 
samt att förvaltningen kommer att gå ut i arbetslagen och gå igenom aktuell handlingsplanen. 

Annette Ritari, avdelningschef, informerar om att socialförvaltningen öppnar en utredning vid 
frånvaro utifrån en gemensam rutin 
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Gill Lagerberg (S) uttrycker att det är att viktigt att ha kvar personal som arbetar med frågorna i 
skolorna.  
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