
 

PROTOKOLL Sida 1(17) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-06-15  

 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2022-06-15 
Anslaget sätts upp: 2022-06-21             Anslaget tas ned: 2022-07-12 
Förvaringsplats för protokollet: platsens namn 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande  

Plats och tid 
Insikten, Utsiktsvägen 8A, 2022-06-15 kl. 13.03-14.41 

Beslutande 
Marcus Svinhufvud, (M), ordförande 
Tobias Östring, (L), vice ordförande  
Lena Poolsaar, (M), ersätter Jimmy Norell, (M) 
Håkan Falk, (M), ersätter Maud Sjödén, (C) 
Bengt-Göran Petersson, (KD) 
Gill Lagerberg, (S), andre vice ordförande  
Johan Forsman, (S) 
Ingrid Bergander, (S)  
Emma Solander, (MP) 
Åse Hermansson, (SN), ersätter Lena Dafgård, (SN) 
Rebecca Ädel, (SD)  

Icke tjänstgörande ersättare 
Se sida 2.   
 

Övriga deltagare 
Se sida 2.  

Paragrafer 
§§ 71-83 

Justeringens plats och tid 
Kommunalhus A, plan 5, barn- och utbildningsförvaltningen. 2022-06-20 klockan 12.00. 

 

Underskrifter 
 
 
Marcus Svinhufvud, (M) 
Ordförande 
 
 

Gill Lagerberg, (S)  
Justerare 

Carolin Sjöstrand 
Sekreterare  
  



 

PROTOKOLL Sida 2(17) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-06-15  

 

 

Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Icke tjänstgörande ersättare 
Linnea Johansson (KD) §§ 72-83 
Amanda Hedström (S)  
Linda Walkeby (S)  
Ie Frisén (S)  
Katrina Winter (V)  
Carl Marcus (SD) 

 

 

Övriga deltagare 
Pär Olsson, förvaltningschef  
Annika Setterquist, skolchef grund- och grundsärskola 
Karin Nilsson Tuorda, utvecklingsstrateg 
Carolin Sjöstrand, nämndsekreterare/utredare  
Mikaela Fernqvist, IT-strateg, §§ 71-72 
Marie Eriksson, kommunikatör §§ 71-72 
Henrik Schmidt, kommunikatör §§ 71-72 
AnneLi Hagman Larsson, politisk sekreterare (SN) 
 
 
 
  



 

PROTOKOLL Sida 3(17) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-06-15  

 

 

Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Innehållsförteckning  

  Upprop och anmälningar om förhinder 
 

  Val av justerare 
 

§ 71/22  Fastställande av dagordning 
 

§ 72/22 GDPR och användningen av sociala medier  
§ 73/22 Yttrande över remiss - Handlingsplan för hbtq+-arbete  
§ 74/22 Yttrande över remiss - förslag till reviderade anvisningar för flaggning i 

Nynäshamns kommun 
 

§ 75/22 Yttrande över remiss - Revisionsrapport kring barn och ungas psykiska hälsa  

§ 76/22 Information - preliminära betygsresultat årskurs 9 
 

§ 77/22 Redovisning av delegationsbeslut 2022-06-15  
§ 78/22 Anmälningsärenden 2022-06-10  
§ 79/22 Redovisning av inkomna förslag, klagomål och synpunkter 2022-06-15  
§ 80/22 Protokoll f-samverkan 2022-06-02  

§ 81/22 Politikerrapport 
 

§ 83/22 Aktuellt från förvaltningen 
 

§ 84/22 Övriga frågor 
 

   
 

  



 

PROTOKOLL Sida 4(17) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-06-15  

 

 

Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Fastställande av dagordning 
Gill Lagerberg, (S), anmälde vid arbetsutskottets sammanträde ett antal övriga frågor gällande 
gymnasieelevers behörighet samt sökande. Vidare anmäler Gill Lagerberg, (S), övriga frågor 
gällande prognos för barn- och elevantal, personalkonsekvenser samt sommarjobb. Frågorna 
besvaras under § 83 Aktuellt från förvaltningen. 

Med ovanstående förändringar fastställer barn- och utbildningsnämnden dagordningen.  

  



 

PROTOKOLL Sida 5(17) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-06-15  

 

 

Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 72/22 BUN/2021/0177/059 

GDPR och användningen av sociala medier 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
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.   
 

Arbetsutskottets förslag till 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 

Yrkanden 
Marcus Svinhufvud, (M), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  

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 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
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Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

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

 
  



 

PROTOKOLL Sida 7(17) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-06-15  

 

 

Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 73/22 BUN/2022/0073/449 

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

Reservationer och särskilda yttranden 
Gill Lagerberg, (S), inkommer med ett särskilt, skriftligt yttrande som bilägges protokollet som bilaga 
A.  

Rebecca Ädel, (SD), meddelar att Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet. 

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.  
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget 
och överlämna det till kommunstyrelsen.  
 

Yrkanden 
Håkan Falk, (M), Bengt-Göran Petersson, (KD), Marcus Svinhufvud, (M), yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut.  

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

Skickas till 
Kommunstyrelsen  
Akt 
 

 

  



  
 
 
 

Nynäshamn, 2022.06.15 
Barn-och utbildningsnämndens  
Ärendenummer 73/22 

 

 

Yttrande över remiss-Handlingsplan för HBTQ-arbete 
Vi socialdemokrater anser att arbetet med att implementera nytänkande 
och förstärka kunskaper i våra verksamheter när det gäller HBTQ-arbete 
är mycket viktigt och bör ske så fort som möjligt. 
Vi anser också att målbilden behöver förtydligas så det finns 
utvärderingsbara mål, samt att finansiering av verksamheternas 
utbildningsinsatser bör bekostas av kommunstyrelsen för att nå en 
likvärdig kvalite. Om varje verksamhet får bestämma när en 
utbildningsinsats ska göras, och vilken utbildningsinsats det blir, samt 
dessutom ta kostnaden för den själv kommer vi sedan se en kompetens 
med skiftande innehåll, eller i värsta fall ingen alls under en lång tid.  
 
 
 
 
 
 
e.u. Gill Lagerberg  
Socialdemokraterna 
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§ 74/22 BUN/2022/0107/003 

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

Reservationer och särskilda yttranden 
Rebecca Ädel, (SD), meddelar att Sverigedemokraterna kommer att inkomma med ett särskilt, 
skriftligt yttrande. Yttrandet ska ha inkommit innan justering. Yttrandet inkommer innan justering 
och bilägges protokollet som bilaga B.  

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.  
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget 
och överlämna det till kommunstyrelsen.  
 

Yrkanden 
Marcus Svinhufvud, (M), Rebecca Ädel, (SD), Håkan Falk, (M), Gill Lagerberg, (S), Åse Hermansson, 
(SN), Johan Forsman, (S), Ingrid Bergander, (S) och Lena Poolsaar, (M), yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut.  

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 
 
 
 



 

 

Särskilt yttrande angående Remissvar på förslag till reviderade anvisningar för flaggning i 
Nynäshamns kommun 

 

Sverigedemokraterna valde att bifalla remissvaret då vi ställer oss bakom de revideringar som gjorts, 
dock vill vi till det också lägga till ett särskilt yttrande då vi vill lägga till en ytterligare revidering 
genom att stryka punkt 2.4 Flaggning vid Pridefestival.  

På Stockholm Prides hemsida (stockholmpride.org) står det att ”Föreningen Stockholm Pride är en 
ideell och medlemsstyrd organisation […]”. Vi anser inte att det hör till kommunen att flagga för olika 
organisationer eller föreningar då detta bl. a. kan skapa konflikter då kommunen väljer att stödja vissa 
organisationer/föreningar och väljer bort andra. Kommunal flaggning bör därför enbart gälla den 
svenska flaggan, nationsflaggor vid besök samt vid särskilt speciella omständigheter; så som för att 
visa solidaritet med ett land i krig, som i fallet Ukraina.  

 

För Sverigedemokraterna Nynäshamn 

Rebecca Ädel 
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§ 75/22 BUN/2022/0096/007 

Yttrande över remiss -  Revisionsrapport kring barn och ungas 
psykiska hälsa. 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
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. 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta yttrandet i bilaga 1 som 
sitt svar på revisionsrapporten. 

Yrkanden 
Gill Lagerberg, (S), Marcus Svinhufvud, (M), Rebecca Ädel, (SD), Ingrid Bergander, (S), Bengt-Göran 
Peterson, (KD), Håkan Falk, (M), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  

 

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 
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§ 76/22  

Information - preliminära betygsresultat årskurs 9 
Annika Setterquist, skolchef grund- och grundsärskola, informerar nämnden om de preliminära 
betygsresultaten för årskurs 9, avseende behörighet samt statistik från tidigare år. Vidare informerar 
hon om kommande sommarskola.   
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§ 77/22 BUN/2022/0001/002 

Redovisning av delegationsbeslut 2022-06-15 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut. 
 

Ärendet 
1. Investeringsbeslut 2022-06-01 (BUN/2021/0002/041-38), gällande staket Sandskogens 

förskola, enligt delegationsförteckningsnummer 2.4.  
 

2. Investeringsbeslut 2022-06-02 (BUN/2021/0002/041-40) gällande IT-utrustning Idun 
grundsärskola, enligt delegationsförteckningsnummer 2.4.  
 

3. Rapport nr 42 (BUN/2022/0001/002-82), delegationsbeslut 2022-05-30 gällande 
tidsbegränsad anställning enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.4.  
 

4. Rapport nr 42 (BUN/2022/0001/002-82), delegationsbeslut 2022-05-27 gällande 
tidsbegränsad anställning enligt delegationsförteckningsnummer 1.2.3.  
 

5. Rapport nr 43 (BUN/2022/0001/002-83), delegationsbeslut 2022-05-30 gällande 
fritidshemsplacering enligt delegationsförteckningsnummer 14.1.1.  

 
 
 

- 
 

Skickas till 
Akt 
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§ 78/22  

Anmälningsärenden 2022-06-10 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger redovisade anmälningsärenden till handlingarna. 

Ärendet 
1. Förordnande av skolchef förskola (BUN/2022/0010/023-11), 2022-06-09-2022-06-17, enligt 

delegationsförteckningsnummer 1.3.2.  
 

2. Förordnande av förvaltningschef (BUN/2022/0010/023-9), 2022-06-16-2022-06-19, 
enligt delegationsförteckningsnummer 1.3.1. 
 

Skickas till 
Akt 
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§ 79/22 BUN/2022/0008/108 

Redovisning av inkomna förslag, klagomål och synpunkter 
2022-06-15 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger de inkomna förslagen, klagomålen och synpunkterna till 
handlingarna. 
 

Ärendet 
1. Klagomål/kränkande behandling, Viaskolan, inkom 2022-05-10, svar 2022-05-16.  
2. Klagomål, Svandammsskolan fritidshem, inkom 2022-05-11, svar 2022-05-11.  
3. Klagomål gällande kontakt med rektor Svandammsskolan, inkom 2022-05-11, svar 2022-05-

11.  
4. Klagomål gällande Viaskolans lokaler, inkom 2022-05-18, svar 2022-05-18. ¨ 
5. Viaskolans sammanställning klagomål april månad.  

 

 

- 
 

Skickas till 
Akt 
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§ 80/22 BUN/2022/0007/021 

Protokoll f-samverkan 2022-06-02 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga protokollet från f-samverkan 2022-06-02 till 
handlingarna.  
 

Ärendet 
Innan beslut i barn- och utbildningsnämnden samverkas ärenden som särskilt berör personal i 
verksamheterna. Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av protokoll från f-samverkan med 
fackliga ombud 2022-06-02. 

 

 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1, protokoll f-samverkan 2022-06-02 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 81/22  

Politikerrapport 
Inga politikerrapporter anmäldes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 82/22  

Aktuellt från förvaltningen 
Pär Olsson, förvaltningschef, informerar bland annat om:  

- Avdelning stöd och utvecklings föreläsning vid KS om psykisk hälsa.  
- Sommarlovsaktiviteter för barn och unga. 

Vidare besvarar Pär Olsson, förvaltningschef, tidigare inkomna övriga frågor gällande:  

- Prognos för antal förskolebarn och grundskoleelever till hösten 2022.  
- Personalkonsekvenser med anledning av färre barn inom förskolan.  
- Feriearbete för ungdomar.  

Övrig fråga gällande personal och lärartjänster som avslutat och påbörjat anställningar återkommer 
förvaltningen med svar.  

Karin Nilsson Tuorda, utvecklingsstrateg, berättar om förskolans studiebesök vid Reggio Emilia-
institutet i Italien.  
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Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 83/22  

Övriga frågor 
Gill Lagerberg, (S), anmäler övriga frågor gällande prognos för barn- och elevantal, 
personalkonsekvenser samt sommarjobb. Frågorna besvaras under § 83 Aktuellt från förvaltningen. 
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