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Internhyra i Vallentuna kommun 

 BoN § 1  

  
 Ordförande Elisabeth Fagerlund (c) hälsar förvaltningschef Uno 

Lindberg och Birgitta Gunolf från tekniska kontoret välkomna. 
 
 Förvaltningschef Uno Lindberg informerar om internhyrans införande 

i Vallentuna kommun. 
  
 Birgitta Gunolf informerar om de regler för internhyra som fastställts 

av KF 911216 § 126. 
 Internhyresregler och  regler för hyresgästernas åtaganden delas ut. 
  
  Ordförande Elisabeth Fagerlund (c)  tackar för informationen. 
 
 Examensarbete nr 432 från Kungliga Tekniska Högskolan, Effekter 

av internhyra- en utvärdering i Vallentuna kommun, föreligger. 
 
 Revisorerna har låtit genomföra en granskning av hyressättning inom 

tekniska nämnden. Granskning 1997-11-04 föreligger.  
 
  Ordförande Elisabeth Fagerlund (c) frågar om nämnden önskar yttra 
  sig över revisorernas granskning. 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
  Barnomsorgsförvaltningen får delegation att yttra sig i ärendet. 
 
 _______ 
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Verksamhetsmått  

AU § 1 BoN § 2 Dnr 1997.012   042 

 Barnomsorgsförvaltningen har i samarbete med förskolecheferna 
reviderat föregående års verksamhetsmått. De reviderade 
verksamhetsmåtten föreslås gälla från och med utvärderingen av 
förskoleområdenas resultat för 1997. 

  
( Bil.1 AU kallelse) Tjänsteskrivelse 1997-12-17 föreligger. 
  
  
 1. Arbetsutskottets förslag: 
 
 Barnomsorgsnämnden ser gärna en prioritering av arbetet med att 

antalet heltidstjänster och förskollärartjänster utökas i enlighet med 
den antagna verksamhetsplanen för 1998-2000.  

 
 
 2. Arbetsutskottets förslag: 
  
 Enligt förvaltningens förslag. 
 Verksamhetsmåtten gäller från och med bokslutet 1997. 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Enligt arbetsutskottets förslag 1 och 2. 
 Barnomsorgsnämnden ser gärna en prioritering av arbetet med att 

antalet heltidstjänster och förskollärartjänster utökas i enlighet med 
den antagna verksamhetsplanen för 1998-2000.  

 Verksamhetsmåtten gäller från och med bokslutet 1997. 
_______ 
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Kvalitétsenkät 1998 

AU § 2 BoN § 3 Dnr. 1997.006   908 

 Barnomsorgsförvaltningen har, med utgångspunkt från de synpunkter 
som kom fram vid 1997 års enkätundersökning gällande 
enkätutformningen, arbetat fram ett förslag till enkät för 1998.  

 Förändringarna gäller både föräldraenkäten och personalenkäten. 
 
( Bil 2. AU kall.) Tjänsteskrivelse 1997-12-20 föreligger.  
 
 Tjänsteskrivelse 1998-01-13 föreligger med ändring enligt 

arbetsutskottets beslut § 2 1998-01-07. 
    
 Arbetsutskottets förslag: 
  
 Efter ändring av fråga 16 i personalenkäten föreslås att 

barnomsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till 
kvalitetsenkät 1998 och arbetsgången för genomförandet av enkäten. 

 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Enligt arbetsutskottets förslag. 
 Barnomsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till 

kvalitetsenkät 1998 och arbetsgången för genomförandet av enkäten. 
 
 _______ 
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Behov av barnomsorgsplatser 

AU § 3 BoN § 4 Dnr 1997.005   908 

 Lou-Lou Bäärnhielm-Berg redovisar behov av barnomsorgsplatser 
januari -mars 1998. Redovisning 1998-01-20 föreligger. 

 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Lägga informationen till handlingarna. 
 _______ 
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Agenda 21 för Vallentuna kommun 

AU § 4 BoN § 5 Dnr 1997. 064   412 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 1997-11-13 att skicka ut  
 förslaget till Agenda 21 för Vallentuna kommun på remiss. 

Barnomsorgsnämndens eventuella synpunkter på förslaget ska vara 
kommunstaben tillhanda senast den 6 februari 1998.  

 
( Bil. 3 AU kall.) Förslag till Agenda 21 för Vallentuna kommun  föreligger. 
 Kommunstabens skrivelse 1997-11-21 föreligger. 
 
 Arbetsutskottets förslag: 
  
 Barnomsorgsnämnden tillstyrker förslaget till Agenda 21 för 

Vallentuna kommun med tillägg att barnomsorgsnämnden föreslår att 
vid all kommunal upphandling bör kravmärkta produkter prioriteras i 
enlighet med Agenda 21 arbetet. 

 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Enligt arbetsutskottets förslag. 
 Barnomsorgsnämnden tillstyrker förslaget till Agenda 21 för 

Vallentuna kommun med tillägg att barnomsorgsnämnden föreslår att 
vid all kommunal upphandling bör kravmärkta produkter prioriteras i 
enlighet med Agenda 21 arbetet. 

 _______ 
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Uppsägning av avtal 

AU § 141 BoN § 6 Dnr 1997.007   902 

BoN § 159  

AU § 5 
 Två avtal med enskild verksamhet är föremål för uppsägning under 

februari och mars 1998. 
 
 Arbetsutskottets förslag: 
 
 Barnomsorgsförvaltningen får i uppdrag att säga upp de aktuella 

avtalen. 
 
 Förslag från moderaterna genom Nils-Lage Holmbom (m) att de 

nuvarande avtalen omförhandlas. 
  
 Inger Hjerpe (fp) stöder förslaget från moderaterna. 
 
 2 förslag föreligger. 
  
  Ordförande Elisabeth Fagerlund (c) finner att nämnden beslutar 
enligt   arbetsutskottets förslag. 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Barnomsorgsförvaltningen får i uppdrag att säga upp de aktuella 

avtalen. 
  
 Reservation från Nils-Lage Holmbom (m), Margareta Öhman (m),  
 May-Britt Brantingson (m) och Inger Hjerpe (fp) till förmån för 

moderaternas förslag. 
      

_______ 
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Anmälningsärenden 

 BoN § 7 
 
AU § 6 Lou-Lou Bäärnhielm-Berg informerar om:  
 
 1. Intresset för ”Kunskapslyftet” för barnomsorgsförvaltningens 

personal. 
 2. Projekt i samverkan med arbetsförmedlingen.  
  
 Barnomsorgschef Marianne Afzelius informerar om: 
 
 3. Preliminär budgetuppföljning och bokslut 1997 föreligger vid 

arbetsutskottets sammanträde 1998-02-03.  
 4. Olika förslag till att visa barnomsorgsverksamheten under 

Vallentuna 800 år. 
 5. Mötet på Åby-köjan 1998-01-19, till vilket ordförande Elisabeth  
   Fagerlund (c) inbjudit samtliga arbetsutskott och förvaltningschefer 

i de engagerade förvaltningarna. 
 6. Åtgärder angående vattnet vid Garnstugan, Karby. 
 
  Ordförande Elisabeth Fagerlund (c) informerar om: 
   
 7. Arbetsutskottets uppdrag att föreslå att Åby-projektet blir 
   permanent verksamhet. 
 8. Öppen frågestund 17 februari 1998 äger rum på Vallentuna 

Montessoriförskola på Rosengårdsvägen kl. 18.30. 
 9. Inbjudan till sakkunnig från Kommunförbundet för information till  

nämnden om övergången från socialtjänstlagen till skollagen m.m. 
  
 Arbetsutskottets förslag: 
 
 Lägga informationen till handlingarna. 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Lägga informationen till handlingarna. 
 _______ 
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Regler och riktlinjer för kommunal verksamhet 

AU § 7 BoN § 8 Dnr. 1997.040   907 

 Barnomsorgsförvaltningen har i samråd med förskolecheferna arbetat 
fram ett förslag till ändring av regler och riktlinjer för barn till 
arbetslösa. Barnomsorgsnämnden har tidigare beslutat att 
arbetslösas barn som äter lunch debiteras 300 kronor per månad 
eller 15 kronor per dag.  

 
 Från 1998 har arbetslösas barn möjlighet att vara inskrivna upp till 

24,99 timmar per vecka och verksamheterna får verksamhetsbidrag i 
motsvarande omfattning. Därför behöver daghemmen inte längre ta 
in några extra matavgifter för att få kostnadstäckning för barn som 
deltar i måltiderna.  

  
 För nämnden innebär detta dock uteblivna intäkter för varje barn som 

deltar i lunchen. Om alla som idag är inskrivna som arbetslösa, dvs 
10 barn, skulle nyttja möjligheten till den nya längre omsorgstiden 
skulle detta totalt sett innebära uteblivna intäkter motsvarande 
36.000 kr under 1998. Behåller man matavgiften kan man dock anta 
att färre kommer att tillvarata möjligheten till den längre 
omsorgstiden. Utifrån detta antagande kommer intäkterna således 
inte att bli 36.000 kr om avgifterna behålls. 

 
 Arbetsutskottets förslag: 
  
 Enligt förvaltningens förslag. 
 Avgiften som arbetslösa betalar för sina barns måltider tas bort.  
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Enligt arbetsutskottets förslag. 
 Avgiften som arbetslösa betalar för sina barns måltider tas bort. 
 _______ 
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Rapporter och delgivning 

 

 BoN § 9 
 
 1 Protokoll 
 
 1.1 Kommunstyrelsen 1997-12-01 §§ 192-218 
 1.2 Kommunfullmäktige 1997-12-15 § 89 
 1.3 Handikapprådet 1997-11-27 §§ 32-41 
 1.4  Miljö- och hälsoskyddsnämnden  1997-12-02 §§ 76-87 
 1.5 Byggnadsnämnden 1997-11-13 § 157 
 
 2 Övriga rapporter och delgivningar 
 
 2.1 Socialstyrelsens meddelandeblad 27/97  
  Skolverket - Ny tillsynsmyndighet för barnomsorgen 
  Meddelandeblad 24/97  
  Barnomsorg för barn till arbetslösa och föräldralediga 
 
 2.2 Sv kommunförbundets cirkulär 1997:202 
  Placeringskommunens ansvar för särskilda stödinsatser i 

barnomsorg och skola, Sol § 72A 
         Sv kommunförbundet cirkulär 1997:214 
  Förskoleklass och andra skollagsfrågor 1997/1998:6 UBU5 
 
 3 Delegationsbeslut - enskilda ärenden 
 
 3.1 Nedsättning eller befrielse av barnomsorgsavgift. 
 
 3.2 Avbetalningsplan för barnomsorgsskuld. 
  
 3.3 Tolkning regler och riktlinjer. 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Lägga informationen till handlingarna. 
 _______ 
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Närvaro vid barnomsorgsnämndens sammanträden 

 BoN § 10 

 
 Barnomsorgsnämnden har uppmärksammat att solidaritetspartiet inte 

fullt ut utnyttjar sitt erhållna mandat. 
 _______ 
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 Enskilda ärenden 

AU § 142 BoN §§ 11-12 

  Se särskilt protokoll i enskilda ärenden 

 _______ 
 


