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Närvarande 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
Marcus Svinhufvud (M), barn- och utbildningsnämndens (BUNs) ordförande 
Tobias Östring (L), BUN  
Gill Lagerberg (S), BUN 

 
Socialnämndens arbetsutskott 
Antonella Pirrone (KD), socialnämndens (SONs) ordförande  
Anders Karlsson (M), SON 
Roland Junerud (S), SON 

 
Övriga deltagare 
Marlen Terrell, förvaltningschef, socialförvaltningen (SOF) 
Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen 
(BUF) 
Annette Ritari, avdelningschef IFO, SOF 
Katarina Malmström, avdelningschef, BUF 
Robert Jägare avdelningschef, BUF 
Carolin Sjöstrand, nämndsekreterare/utredare, BUF 
Olivia Gustafsson nämndsekreterare/jurist, SOF 
Camilla Skyttman, nämndsekreterare/utredare, SOF 

 
Paragrafer 
§§ 20-24 

 
Justeringens plats och tid 
Kommunhus A, plan 5, barn- och utbildningsförvaltningen 2021-11-15 kl. 14.00. 

 
Underskrifter 

 
 
 
 
 

Marcus Svinhufvud (M) 
Ordförande 

Antonella Pirrone, (KD) 
Ordförande 

 
 
 
 
 
 
Carolin Sjöstrand 
Sekreterare  
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Val av justerare 

§ 20/21 Fastställande av dagordning 

§ 21/21 Föregående minnesanteckningar 

 § 22/21 Utvärdering temadag 13 oktober samt kommande 
temadagar 2022 

 § 23/21 Aktuell information om Nynäshamnsmodellen  

 § 24/21 Övriga frågor 
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§ 20/21 
 

Fastställande av dagordningen 
 
 

Roland Junerud, (S) anmäler en övrig fråga gällande frånvarande elever.  
 
Med ovanstående förändringar fastställer de gemensamma arbetsutskotten 
dagordningen. 
________________________________________________ 
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§ 21/21 
 

Föregående minnesanteckningar 
Marcus Svinhufvud, (M), läser upp föregående minnesanteckningar. I föregående 
minnesanteckningar anges att Annika Setterquist, skolchef grund- och grundsärskola, ska ta frågan 
gällande gemensamt projekt med socialpedagoger/beteendevetare på skolor vidare till 
rektorsgruppen. Annika Setterquist närvarar inte vid dagens gemensamma arbetsutskott, men ska 
återkomma vid nästföljande möte i ärendet.  

Inga övriga kommentarer gällande föregående minnesanteckningar.  
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§ 22/21 
 

Utvärdering temadag 13 oktober samt kommande temadagar 
2022 
 
De gemensamma arbetsutskotten diskuterar den genomförda temadagen 13 oktober samt framtida 
kommande temadagar för 2022. Marcus Svinhufvud, (M), ordförande BUN, framför att han gärna ser 
att planeringen för 2022 gällande temadagar fortsätter med samma frekvens som innevarande år. 
Det innebär två temadagar och fyra gemensamma arbetsutskott per år. Marcus Svinhufvud, (M), 
framför vidare att det är fördelaktigt att hålla de gemensamma arbetsutskotten i samband med 
nämndernas ordinarie arbetsutskott, i den mån det är möjligt.  
 
Antonella Pirrone, (KD), ordförande SON, framför gällande den genomförda temadagen att hon hade 
velat ha större fokus på den problematik som finns i kommunen gällande psykisk ohälsa bland unga 
och hur kommunen ska bemöta det. Marcus Svinhufvud, (M), instämmer med Antonella Pirrone, (KD) 
och lyfter att perspektivet barn och unga är av vikt för framtida teman, vilket hamnade lite i 
skymundan denna temadag. Tobias Östring, (L), lyfter vikten av gemensamt arbete och ser gärna 
framtida möjligheter till interaktiva temadagar med exempelvis workshops.  

 
Anders Karlsson, (M), lyfter att föredragen under temadagen var en bra grund för ökad förståelse för 
ämnet psykisk hälsa och de beröringspunkter som man arbetar med inom förvaltningarna. Marlene 
Terrell, förvaltningschef socialförvaltningen, meddelar att tanken var att ge basinformation om 
primärvårdsstrategin och dess struktur samt inför kommande förändringar vad gäller vårdcentralens 
ansvar bland annat. Det var viktig information som gavs gällande detta, men där delvis perspektivet 
barn och unga saknades. Både barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen tar till sig 
av politikens synpunkter på upplägget.  

 
Marcus Svinhufvud, (M), föreslår till kommande temadagar att det ges en introduktion till ämnet 
beroende på fokus eftersom respektive nämnder har olika sakkunskaper och inriktning. Vidare 
föreslår han Nynäshamnsmodellen som ett övergripande tema för en temadag. Anders Karlsson, (M), 
lyfter att den förvaltningsövergripande samverkansgrupp som arbetar kanske har möjlighet att ge 
vägledning om vilka teman som kan tas upp framöver.  

 
Gill Lagerberg, (S), lyfter förslag till ämnen att diskutera vidare i gemensamma forum vilka är 
följande: familjecentralen och hur den ser ut och kan utvecklas, vårdnadshavare som inte ansöker om 
förskoleplats och nattvandringsverksamhet. Roland Junerud, (S), lyfter att fokus på de gemensamma 
mötena ska vara att utpeka en riktning för arbetet framåt.  
 
Förvaltningscheferna Lina Axelsson Kihlblom, BUF och Marlene Terell, SOF, föreslår att 
förvaltningarna framöver kan presentera förvaltningarnas gemensamma arbetssätt i ärenden med 
barn och unga med komplex bakgrund. Presentationen skulle kunna bestå av förvaltningsnära 
arbetssätt kring (avidentifierade) fall där barnet/den unge har kopplingar till båda förvaltningarna.  

 
De gemensamma arbetsutskotten föreslår att förvaltningarna ska återkomma till nästa gemensamma 
arbetsutskott med förslag till temadag, och att de på detta möte ska fastställa inriktning för temadag 
VT22.  
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§ 23/21  
 

Aktuell information om Nynäshamnsmodellen  
 
 
Annette Ritari, avdelningschef socialförvaltningen, föredrar aktuell information om Nynäshamnsmodellen. 
Ett externt företag har fått i uppdrag att utreda översikt över de barn som inte är inskrivna vid förskola i 
kommunen. Denna utredning ska vara klar vid årsskiftet. Efter avslutad utredning kommer 
socialförvaltningen att upprätta en handlingsplan. Resultatet från utredningen kan presenteras på 
kommande temadag. 
 
Vidare informerar Anette Ritari om fördjupning av arbetet med våldsprevention, där en särskild 
arbetsgrupp har skapats.  
 
Diskussion hålls gällande resultatrapporteringar samt hur resultaten hanteras i efterhand och vilka 
möjligheter till vidare arbete det kan ge.  
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§ 24/21  
 

Övriga frågor 
 

Roland Junerud, (S) anmäler en övrig fråga gällande frånvarande elever, med 
utgångspunkt i en artikel i DN om en annan kommun, där barn/elever inte återvänder 
till skolan efter t.ex. ett höstlov. Några liknande tydliga resultat har inte påvisats i 
Nynäshamns kommun, meddelar Annette Ritari och Lina Axelsson Kihlblom.  
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