
 

 
PROTOKOLL  Sida 1 
Barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens 
gemensamma arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2020-05-06  
 

      
     
 

   Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens gemensamma arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2020-05-06 
Anslaget sätts upp: 2020-05-12  Anslaget tas ned: 2020-06-03 
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen 
 
Underskrift      Utdragsbestyrkande 
 Olivia Gustafsson   

Plats och tid 
Kommunhus A, plan 7, Landsort, 2020-05-06, kl. 10:00-11:09 

Beslutande 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
Marcus Svinhufvud (M), barn- och utbildningsnämndens (BUNs) ordförande 
Mikael Persson (L), via skype 
Gill Lagerberg (S), via skype 
 
Socialnämndens arbetsutskott 
Antonella Pirrone (KD), socialnämndens (SONs) ordförande   
Anders Karlsson (M), via skype 
Roland Junerud (S), via skype      

Övriga deltagare 
Marlen Terrell (förvaltningschef, socialförvaltningen) 
Lina Axelsson Kihlbom (förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen) 
Annette Ritari (avdelningschef, socialförvaltningen) 
Annika Setterquist (avdelningschef, barn- och utbildningsförvaltningen) 
Katarina Malmström (avdelningschef, barn- och utbildningsförvaltningen), via skype 
Robert Jägare (avdelningschef, barn- och utbildningsförvaltningen) 
Christina Persson (avdelningschef, barn- och utbildningsförvaltningen) 
Jabil Seven (avdelningschef, barn- och utbildningsförvaltningen) 
Carolin Sjöstrand (nämndsekreterare, barn- och utbildningsförvaltningen) 
Olivia Gustafsson (nämndsekreterare/jurist, socialförvaltningen) 

Paragrafer 
§§ 1-6 

Justeringens plats och tid 
Kommunhus A, plan 7, 2020-05-11, kl. 12:00 

Underskrifter 
 
  
Antonella Pirrone (KD)   Marcus Svinhufvud (M) 
Ordförande   Justerare 
 
 
Olivia Gustafsson 
Sekreterare   
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning               
 
 Upprop och anmälan om förhinder 

 
 Val av justerare 
  
§ 1 Fastställande av dagordning 

 
§ 2 Upplägg på framtida gemensamma möten 

 
§ 3 Skolskjuts till behandlingsskola 

 
§ 4 Socialtjänstens information på skolor 

 
§ 5 Orosanmälning från skola 

 
§ 6 Övriga frågor 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

 

Upprop och anmälan om förhinder 
 
Alla ledamöter är närvarande på plats eller via skype. 
 
________________  
 
 

Val av justerare 
 
Marcus Svinhufvud (M) utses till justerare. 
Plats och tid för justering bestäms till Kommunhus A, plan 7, 2020-05-11, kl. 12:00. 
 
________________  
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au son/bun § 1/20  
 
 

Fastställande av dagordning 
 
Gill Lagerberg (S) anmäler tre övriga frågor som ställs till förvaltningarna. 
 
Anders Karlsson (M) anmäler två övriga frågor som ställs till förvaltningarna. 
 
Lina Axelsson Kihlbom (förvaltningschef, BUF) anmäler en övrig fråga om utredning av kontaktytor och 
kommunikation. 
 
De gemensamma arbetsutskotten fastställer dagordningen. 
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Au son/bun § 2/20   
 
 

Upplägg på framtida gemensamma möten 
 

De gemensamma arbetsutskottens beslut 
De gemensamma arbetsutskotten beslutar att  

- den gemensamma nämnden är en temadag där förvaltningarna presenterar information enligt de 
gemensamma arbetsutskottens förslag. 

- upplägget på den gemensamma temadagen tas upp på nästa möte med de gemensamma 
arbetsutskotten. 

- gemensamma arbetsutskott ska ske var tredje månad. 
- förvaltningen får i uppdrag att i samråd med ordförandena ta fram ett nytt datum för ett 

gemensamt arbetsutskott och ändra datum för gemensam temadag i höst som beslutas om i 
nämnderna.  

Ärendet 
Antonella Pirrone (KD), ordförande SON, och Marcus Svinhufvud (M), ordförande BUN, lyfter frågan om 
upplägg på kommande möten för de gemensamma arbetsutskotten. Ordförandenas förslag är att de 
gemensamma arbetsutskotten tar upp frågor mellan förvaltningarna medan den gemensamma nämnden 
är en temadag där ledamöterna får information från förvaltningarna. De gemensamma arbetsutskotten 
instämmer. Innehållet i temadagen tas upp och arbetsutskotten kommer fram till att diskussionen tas 
nästa möte.  
 
Förvaltningen (BUF) föreslår att mötena med de gemensamma arbetsutskotten ska ske var tredje månad 
och fokusera på strategiska frågor. De gemensamma arbetsutskotten instämmer. 
 
Hittills har nämnderna beslutat om två gemensamma arbetsutskott, 6 maj och 1 dec, samt en gemensam 
temadag, 9 september. För att arbetsutskotten ska ske var tredje månad behöver ett till arbetsutskott 
läggas till i september. Den gemensamma temadagen anses ligga för nära inpå det gemensamma 
arbetsutskottet och det föreslås därför att temadagen flyttas. 
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Au son/bun § 3/20   
 
 

Skolskjuts till behandlingsskola 
 

De gemensamma arbetsutskottens beslut 
De gemensamma arbetsutskotten beslutar att förvaltningarna ska lösa samarbetsfrågan på 
förvaltningsnivå.  

Ärendet 
Ett ärende har lyfts ifall elever som får beviljad behandlingsskola borde få skolskjuts. Förvaltningarna 
behöver diskutera och samarbeta för att komma fram till hur frågan ska lösas.  
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Au son/bun § 4/20   
 
 

Socialtjänstens information på skolor 
 

De gemensamma arbetsutskottens beslut 
De gemensamma arbetsskotten tackar för synpunkterna.  

Ärendet 
Antonella Pirrone (KD, ordförande SON, informerar om synpunkter som har lyfts av en ersättare i 
Socialnämnden om att socialtjänstens erbjudande att komma till skolor och informera om sitt arbete var 
tredje år inte alltid används. Frågan som uppmärksammats är ifall det borde vara ett krav för rektorerna 
att ta emot informationen och om det borde vara en kommungemensam föreläsning.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen informerar om att det är viktigt att informationen från Socialtjänsten 
kommer ut och att det finns ett intresse i skolorna att ta emot informationen, det som är avgörande är 
hur informationen går ut. Barn- och utbildningsförvaltningen menar att det inte är möjligt att praktiskt 
genomföra obligatorisk årlig information för alla lärare utan att det rekommenderas att istället hitta andra 
vägar att löpande förmedla och ta emot informationen. Det arbetet kan inledas med att kartlägga hur vi 
informerar och vad vi informerar om.  
 
Anders Karlsson (M) kommenterar att kunskapen om orosanmälan är bristande.  
 
Gill Lagerberg (S) anser att det är svårt att som lärare få återkoppling från Socialtjänsten och lämnar 
även ett förslag om att ge information om Socialtjänstens arbete till lärare under lov då det inte är 
lektionstid. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen informerar om att det är rektorerna som ansvarar för hur arbetstiden 
förläggs under exempelvis lov men att förvaltningen tar med sig synpunkterna från de gemensamma 
arbetsutskotten till rektorerna.  
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Au son/bun § 5/20   
 
 

Orosanmälning från skola 
 

De gemensamma arbetsutskottens beslut 
De gemensamma arbetsutskotten tackar för synpunkterna. 
 
Ärendet 
En fråga har lyfts i Socialnämnden om att i dagsläget får kommunens skolor olika information om den 
enskilda pedagogens anmälningsplikt vid oro kring ett barn eller en ungdom. Ibland uteblir denna 
information helt. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen informerar om att all personal har anmälningsplikt och vet om det. 
Men det finns olika rutiner på skolorna angående vem som lämnar den i vissa fall, ibland kan rektorn 
lämna anmälan för att pedagogen inte ska hamna i konflikt med föräldrarna.  
 
Anders Karlsson (M) anser att det finns en otydlighet i frågan och att det är därför den har ställts i 
Socialnämnden. Socialnämnden får ta med sig hur vi ska nå ut med informationen. Ander Karlsson (M) 
ställer en fråga om frekvenser av anmälningar från skolorna. 
 
Socialförvaltningen informerar om att 2000 anmälningar inkom under förra året, hur många av dessa som 
är från skolan kan man i nuläget inte svara på. Mottagningsgruppen får i inledande skede endast ta 
begränsade kontakter. De som de kan kontakta är föräldrar, barnet och den som gjort anmälan. Skolan 
blir i detta skede endast involverad om anmälan kom från skolan. 
 
Socialförvaltningen ser för närvarande över möjligheten att lämna en digital orosanmälan för 
skolpersonal. Det undersöks gemensamt hur det skulle kunna gå till.  
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Au son/bun § 6/20  
 
 

Övriga frågor 
 

A. Gill Lagerberg (S) anmäler tre övriga frågor som ställs till förvaltningarna: 
1. Nu har Bun överfört medel och verksamhetsansvar till Son när det gäller familjecentralen för 

att dess verksamheter bättre ska kunna utvecklas. Hur har Familjecentralen utvecklats och 
vilka tankar finns i framtiden för att ytterligare utveckla verksamheten, jobba förebyggande, 
och möta invånarnas behov? 
 
Socialförvaltningen svarar att verksamheten har tagits emot och flyttats till lokaler i 
sjukhuset. För tillfället är verksamheten stängd på grund av covid-19. På grund av de 
besparingskrav som Socialnämnden har pågår för närvarande en utredning om 
verksamhetens fortsatta framtid. Socialnämnden tar beslut när utredningen är klar.   
 

2. Hur skulle våra nämnder kunna utveckla ett samarbete för att i tidigt skede både i förskolan 
och i skolan möta barn med ohälsa.? Genom tidigt samarbete och informationsöverföring 
mellan tjänstemän i de olika förvaltningarna kanske vi kan jobba mer förbyggande och 
motverka ohälsa för många och minska antalet elever med problematisk frånvaro. 

 
Förvaltningarna informerar om att det har påbörjats ett samarbete över förvaltningsgränser 
där man träffas för att hitta en modell att arbeta utifrån. I covid-19 tider är arbetet försenat. 
Hittills har förvaltningarna träffats ett par gånger och båda förvaltningarna anser att det är 
viktiga frågor.  
 
De gemensamma arbetsutskottens beslut 
De gemensamma arbetsutskotten beslutar att förvaltningarna vid nästa möte rapporterar om 
hur arbetet fortskrider.  
 

3. Hur ser antagandet av antalet nya flyktingbarn ut i våra verksamheter de närmaste åren? 
Fungerar delningen av de statliga bidragen med 50-50 tillfredställande för båda 
förvaltningarna? 
 
Socialförvaltningen informerar om att under 2019 fick Nynäshamn ta emot 57 personer, dock 
var dessa både barn och vuxna. Den nuvarande prognosen ligger stabilt till 2023. Det finns 
dock en oro att det kan komma många fler utifrån Turkiets senaste agerande. 
Kostnadsfördelningen upplevs fungera bra utan konflikter meddelar både Socialförvaltningen 
och Barn- och utbildningsförvaltningen.  

 
 

B. Anders Karlsson (M) anmäler två övriga frågor som ställs till förvaltningarna:  
1. Hur fungerar fördelningen av ansvar vid ärenden där barn har behov av både vård och 

skolgång samtidigt? Socialnämnden har tidigare fått tacka nej till placeringar för att besked 
från Barn- och utbildningsnämnden inte sker i tid. Fungerar det bättre nu?  

 
Det är en fråga som förvaltningarna menar att de behöver titta vidare på och förvaltningarna 
tar därför med sig frågan.  

 
2. Hur ser läget ut på Vanstaskolan? 
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Barn- och utbildningsförvaltningen informerar om att det tidigare varit ett svårt läge med att 
det nu är lugnare på skolan. Samarbetet mellan skolan, socialtjänst och polis har varit väldigt 
bra, vilket har lett till ett gott resultat. Även Kultur- och fritidsnämnden har varit delaktiga i 
arbetet. Marcus Svinhufvhud (M), ordförande BUN, informerar om att Barn- och 
utbildningsnämnden får rapporter från förvaltningen vid varje nämnd om läget.  
 
Förvaltningarna och de gemensamma arbetsutskotten är överens om att det är viktigt att så 
tidigt som möjligt hitta barn, sätta in de insatser som behövs och samarbeta mellan 
förvaltningarna. 

 
 

C. Lina Axelsson Kihlbom (förvaltningschef, BUF) anmäler en övrig fråga om utredning av 
kontaktytor och kommunikation. Hon föreslår att förvaltningen får i uppdrag att kartlägga och 
analysera de kontaktytor som finns mellan förvaltningarna när det gäller enskilda ärenden och 
generellt informationsutbyte. Förvaltningarna bör identifiera brister och utvecklingsområden. 
 
De gemensamma arbetsutskottens beslut 
De gemensamma arbetsutskotten beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med 
ovan beskriven muntlig rapport till nästa möte i september.  
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