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Verksamhetsberättelse och bokslut 1997 

AU § 9 BoN § 13 Dnr 1998.005.   042 

 
 I enlighet med kommunstyrelsens direktiv har barnomsorgs-

förvaltningen sammanställt verksamhetsberättelse och bokslut för 
1997. Verksamhetsberättelse och bokslut har enligt anvisningar 
skickats till kommunledningskontoret den 9 februari 1998. 

 Verksamhetsberättelse och bokslut 1997 samt den korta versionen 
föreligger. 

 
 Arbetsutskottets beslut: 
 
  Förvaltningen får i uppdrag att med ordförandes underskrift  
  överlämna verksamhetsberättelse och bokslut för 1997 samt den 
  korta versionen av verksamhetsberättelsen till kommunlednings-
  kontoret den 9 februari. 
 
  Kommunledningskontoret har önskat få kompletterande uppgifter i 
  den överlämnade verksamhetsberättelsen. 
 
Bil. 1  Ny version av verksamhetsberättelse för barnomsorgsnämnden har 
  överlämnats till kommunledningskontoret. Den nya versionen 
  föreligger. 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
  Verksamhetsberättelse och bokslut för 1997 godkänds och läggs 
  till handlingarna. 
 _______ 
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Budgetuppföljning 1998-01-31 

AU § 10 BoN § 14 Dnr 1998.005   042 
 
 
Bil. 2 Barnomsorgsförvaltningens budgetuppföljning 1998-02-17 för januari 

1998 föreligger. Jonas Knutson informerar om uppföljningen och den  
 nya utformningen av uppföljningsmaterialet. 
 
 Nils-Lage Holmbom tackar å nämndens vägnar för det pedagogiskt 

utmärkta materialet. 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Lägga informationen till handlingarna. 
 _______ 
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Pedagogiska måltider 

AU § 11 BoN § 15 Dnr 1998.016   049 

 
 Från 1996 har personalen inom barnomsorgen fått betala 13 kr för 

lunch på daghemmen. Skolan återinför nu de pedagogiska 
måltiderna i sin verksamhet. På förslag av Karin Dahl-Strandin (s) 
beslutade arbetsutskottet föreslå nämnden att man även ska åter-
införa de pedagogiska måltiderna inom barnomsorgsverksamheten.  

   
 Arbetsutskottets förslag: 
  
 Barnomsorgsförvaltningen får i uppdrag att se över möjligheterna att 

inrymma kostnaderna för att återinföra de pedagogiska måltiderna 
inom budgeten för 1998. Förvaltningen redovisar uppdraget till 
arbetsutskottet 1998-03-02. 

 
 Nils Lage Holmbom (m) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Enligt arbetsutskottets förslag. 
 Barnomsorgsförvaltningen får i uppdrag att se över möjligheterna att 

inrymma kostnaderna för att återinföra de pedagogiska måltiderna 
inom budgeten för 1998. Förvaltningen redovisar uppdraget till 
arbetsutskottet 1998-03-02. 

 
 Nils-Lage Holmbom (m), Margareta Öhman (m) och May-Britt 

Brantingson (m) reserverar sig mot beslutet. 
 _______ 
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Barn med behov av barnomsorgsplatser 

AU § 12 BoN § 16 Dnr 1998.008   908 

 
Bil.3 Lou-Lou Bäärnhielm-Berg redovisar behov av barnomsorgsplatser 

februari - maj 1998 samt även för juni - september enligt de 
ansökningar som finns. Redovisning 1998-02-17 föreligger. 

 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
  
 Lägga informationen till handlingarna. 
 _______ 
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Ändring av regler och riktlinjer 

AU § 13 BoN  § 17 Dnr 1998.006   907 

 
 Barnomsorgsförvaltningen har på uppdrag tagit fram förslag på 

revidering av regler och riktlinjer avseende 5-åringar inom 
barnomsorgen. Enligt nuvarande regler och riktlinjer får inte  

 5-åringarna stanna kvar inom barnomsorgen när de får syskon. 
 Tjänsteskrivelse 1998-01-26 föreligger.  
  
 Arbetsutskottets förslag: 
  
 Under förutsättning att barnomsorgsnämnden får behålla beräknat 

överskott för 1997 föreslår barnomsorgsförvaltningen att 
barnomsorgsnämnden ändrar regler och riktlinjer så att 5-åringar 
som får syskon får rätt att behålla sin barnomsorgsplats på ordinarie 
tid högst 2 månader och därefter 24,99 tim/vecka. 

  
 Karin Dahl-Strandin (s) föreslår att man ändrar regler och riktlinjer så 

att barn som får syskon får behålla sin barnomsorgsplats och att 
föräldrarna avgör omfattningen. 

 
 Margareta Öhman (m) föreslår att man inte ändrar nuvarande lydelse 

i regler och riktlinjer. 
 
 Nils Lage Holmbom yrkar avslag på Karin Dahl-Strandin (s) förslag. 
 
 Inger Hjerpe (fp) föreslår enligt arbetsutskottets förslag men att 

ändringen gäller från 3 års ålder. 
 
 Ajournering 21.10 - 21.20. 
  
 Karin Dahl-Strandin (s) återtar sitt förslag. 
 Nils Lage Holmbom (m) yrkar avslag på Inger Hjerpes (fp) förslag. 
 
  Ordförande Elisabeth Fagerlund (c) meddelar att arbetsutskottets 
  förslag är huvudförslag och att propositionsordningen blir: 
  1. Inger Hjerpes ( fp) förslag mot Nils Lage Holmboms (m)  
      avslagsyrkande. 
  2. Vinnande förslag mot Margareta Öhmans (m) förslag. 
  3. Vinnande förslag mot arbetsutskottets förslag.  
  
 Nämnden godkänner propositionsordningen. 
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  Ordförande Elisabeth Fagerlund (c) ställer proposition på Inger 
  Hjerpes (fp) förslag mot avslag och finner att nämnden antar  
  Inger Hjerpes (fp) förslag. 
 
  Votering begärs och verkställs. 
 
 Omröstningsresultat 
 6 ja-röster för Inger Hjerpes (fp) förslag  
 ( Karin Dahl-Strandin (s), Lena Sternhoff (s), Jaana Tilles (s), Leif 

Liljekvist (s), Inger Hjerpe (fp) och Elisabeth Fagerlund (c) ) 
 mot 3 nej-röster för avslagsyrkandet 
 ( Nils Lage Holmbom (m), Margareta Öhman (m) och May-Britt 

Brantingson (m)). 
 
  Ordförande Elisabeth Fagerlund (c) ställer proposition på Inger 
  Hjerpes (fp) förslag mot Margareta Öhmans (m) förslag och finner att 
  nämnden antar Inger Hjerpes (fp) förslag. 
 
  Votering begärs och verkställs. 
 
  Omröstningsresultat 
  6 ja-röster för Inger Hjerpes (fp) förslag 
 ( Karin Dahl-Strandin (s), Lena Sternhoff (s), Jaana Tilles (s), Leif 

Liljekvist (s), Inger Hjerpe (fp) och Elisabeth Fagerlund (c) ) 
 mot 3 nej-röster för Margareta Öhmans (m) förslag 
 ( Nils Lage Holmbom (m), Margareta Öhman (m) och May-Britt 

Brantingson (m)). 
 
  Ordförande Elisabeth Fagerlund (c) ställer proposition på arbets-
  utskottets förslag mot Inger Hjerpes (fp) förslag och finner att 
  nämnden beslutar enligt Inger Hjerpes (fp) förslag. 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Under förutsättning att barnomsorgsnämnden får behålla beräknat 

överskott för 1997 ändras regler och riktlinjer så att barn från 3 år 
som får syskon får rätt att behålla sin barnomsorgsplats på ordinarie 
tid högst 2 månader och därefter 24,99 tim/vecka. 

 
 Reservation från Margareta Öhman (m), Nils Lage Holmbom (m) och 

May-Britt Brantingson (m) till förmån för Margareta Öhmans (m) 
förslag. 

 _______ 
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Allmän lagändring 

AU § 14 BoN § 18 Dnr 1998.009   003 

 
 Riksdagen beslutade 1997-12-16 om ändring i skollagen  
 ( 1985:1100) genom att bestämmelserna om barnomsorgen flyttas 

från socialtjänstlagen till skollagen. Från den 1 januari 1998 är 
skolverket tillsynsmyndighet för barnomsorgen och bestämmelserna 
om förskoleverksamheten finns i skollagen. 

 
 Enligt fastställt reglemente för barnomsorgsnämnden fullgör 

nämnden kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen §§ 13-18 och 
§35 för barn i åldrarna upp t o m 5 år samt § 69 avseende alternativ 
barnomsorg för barn 1-5 år.  

 
 Enligt fastställt reglemente fattas myndighetsbeslut enligt §§ 6 och 16 

socialtjänstlagen och enligt § 7 lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade av socialnämnden. Verkställighetsansvaret åvilar 
barnomsorgsnämnden. 

 
 Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde 1998-01-13, § 10: 
 1. Reglerna om delegation i barnomsorgsärenden skall utgå som 

följd av riksdagens beslut att fr.o.m. 1998-01-01 överföra socialtjänst-
lagens bestämmelser om barnomsorg enligt §§ 13-18 till skollagen. 

 2. Anmäla lagändringen till kommunfullmäktige för erforderliga 
ändringar i kommunens reglementen. 

  
 Nuvarande lagrum i reglementet för barnomsorgsnämnden gäller inte 

efter 1997-12-31. Barnomsorgsförvaltningen har på uppdrag tillskrivit 
kommunledningskontoret i ärendet om nya lagrum för förskole-
verksamheten. 

  
 Arbetsutskottets beslut: 
 
  Förvaltningen får i uppdrag att sammanträffa med kommunförbundets 
  representanter och därefter föreslå barnomsorgsnämnden  
  erforderliga ändringar av reglementet för barnomsorgsnämnden. 
  
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Lägga informationen till handlingarna. 
 _______ 



VALLENTUNA KOMMUN PROTOKOLL 
Barnomsorgsnämnden 1998-02-17 10 

Revidering av barnomsorgsnämndens delegationsordning 

AU § 15 BoN § 19 Dnr 1998.007   002 

 
 Barnomsorgsförvaltningen har på uppdrag arbetat fram förslag till ny 

delegationsordning för barnomsorgsnämnden. Förslag 1998-01-27 
föreligger. 

 
 Delegationsordningen kommer att kompletteras när ärendet om nytt 

reglemente för barnomsorgsnämnden är fastställt. 
 
 Arbetsutskottets beslut: 
 
  Förvaltningen får i uppdrag att hemställa om yttrande från revision 
  och att yttrandet föreligger till barnomsorgsnämndens sammanträde 
  1998-03-17. 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Lägga informationen till handlingarna. 
 _______ 
 



VALLENTUNA KOMMUN PROTOKOLL 
Barnomsorgsnämnden 1998-02-17 11 

Ändring av avtal med enskilda verksamhet 

AU § 16 BoN § 20 Dnr 1998.002   902 

 
 Ändringen av lagrum för barnomsorgsverksamheten medför i sin tur 

att en översyn av ingångna avtal måste ske för att avtalen skall vara 
juridiskt riktiga. 

 
 Arbetsutskottets förslag: 
  
 Förvaltningen får i uppdrag att ändra till gällande lagrum i de avtal 

som barnomsorgsnämnden tecknat med enskild verksamhet samt 
ändra i regler och riktlinjer för enskild verksamhet. 

 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Enligt arbetsutskottets förslag. 
 Förvaltningen får i uppdrag att ändra till gällande lagrum i de avtal 

som barnomsorgsnämnden tecknat med enskild verksamhet samt 
ändra i regler och riktlinjer för enskild verksamhet. 

 _______ 
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Revidering av ” Mål och kvalitet för barnomsorgen i Vallentuna” 

AU § 17 BoN § 21 Dnr 1998.010   910 

 
 Barnomsorgsnämnden fastställde 1996-06-11 ” Mål och kvalitet för 

barnomsorgen i Vallentuna”. Dokumentet bör revideras dels med 
anledning av de ändrade lagrummen som gäller för förskole-
verksamheten fr.o.m. 1 januari 1998, dels med de beslutade 
förändringarna i enkäterna för 1998 samt bör förtydligande angående 
nämndens mål och uppgifter göras. 

 
 Arbetsutskottets förslag: 
  
 1. Barnomsorgsförvaltningen får i uppdrag att revidera dokumentet  
 ” Mål och kvalitet för barnomsorgen i Vallentuna” när 

kommunfullmäktige fastställt det nya reglementet för nämnden. 
  
 2. Barnomsorgsförvaltningen får i uppdrag att se över samtliga 

dokument som bör ändras till följd av lagändring och ändrat 
reglemente för nämnden. 

 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Enligt arbetsutskottets förslag. 
 1. Barnomsorgsförvaltningen får i uppdrag att revidera dokumentet  
 ” Mål och kvalitet för barnomsorgen i Vallentuna” när 

kommunfullmäktige fastställt det nya reglementet för nämnden. 
  
 2. Barnomsorgsförvaltningen får i uppdrag att se över samtliga 

dokument som bör ändras till följd av lagändring och ändrat 
reglemente för nämnden. 

 _______ 
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Entreprenadavtal 

AU § 18 BoN § 22 Dnr 1998.002   902 

 
 Barnomsorgsnämnden tecknade två entreprenadavtal under 1996. 

Avtalen är under våren föremål för förlängning alternativt 
uppsägning.  

 
 Arbetsutskottets förslag: 
  
  Entreprenadavtalen förlängs med 1 år. 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Enligt arbetsutskottets förslag. 
  Entreprenadavtalen förlängs med 1 år. 
 _______ 
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Disposition av beräknat överskott - Projekt inom öppna förskolan 

AU § 20 BoN § 23 Dnr 1997.025   042 

BoN § 146 
 
 Barnomsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 1997-12-08 

att återremittera ärendet rörande projekt inom öppna förskolan på 
Stendösvägen. 

 
 Barnomsorgsförvaltningens förslag enligt punkt 2 i tjänsteskrivelse 

1997-12-08: 
  
 Förvaltningen föreslår att barnomsorgsnämnden startar ett projekt 

inom öppna förskolan på Stendösvägen. Projektet är tänkt att drivas i 
samverkan med bl.a. MVC och utgöra basen för olika riktade 
gruppverksamheter. 

 
 Arbetsutskottet beslutade vid sitt sammanträde 1998-01-07 att ge 

barnomsorgsförvaltningen i uppdrag att ytterligare belysa 
projektförslaget med aktuella samarbetsformer och bemanning av 
familjecentret. Förslaget ska, enligt beslutet, redovisas till 
arbetsutskottet i februari 1998.  

 
 Arbetsutskottet kommer under februari att besöka liknande 

familjecenter. 
 
 Arbetsutskottets beslut: 
 
 Förvaltningen får i uppdrag att ytterligare belysa projektförslaget om 

ett familjecenter inom öppna förskolan till arbetsutskottets 
sammanträde i mars 1998. 

 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Lägga informationen till handlingarna. 
 _______ 
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Särskilda insatser för barn och ungdomar boende på Åby gärde 

AU § 38  BoN § 54 BoN § 24 Dnr 1995.081   901 

AU § 21 
 
 
 Arbetsutskottet fick vid barnomsorgsnämndens sammanträde 1997-

04-08 i uppdrag att utarbeta ett förslag med utgångspunkt att 
verksamheten vid Åby-Kojan bör ingå i den ordinarie verksamheten i 
kommunen. Tjänsteskrivelse 1998-01-28 föreligger. 

  
 Arbetsutskottets förslag: 
  
 Barnomsorgsnämnden hemställer om yttrande från berörda nämnder 

angående förslaget att: 
 

1. verksamheten vid Åby-Kojan blir en permanent verksamhet för 
Vallentuna kommun från 1 juli 1998 

  
2. budgetmedel motsvarande ½ heltidstjänst vardera avsätts för 

verksamheten från de fyra andra involverade nämnderna; 
barnomsorgsnämnden, socialnämnden, fritidsnämnden och 
grundskolenämnden. 

 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Enligt arbetsutskottets förslag. 
 Barnomsorgsnämnden hemställer om yttrande från berörda nämnder 

angående förslaget att: 
 

1. verksamheten vid Åby-Kojan blir en permanent verksamhet för 
Vallentuna kommun från 1 juli 1998 

  
2. budgetmedel motsvarande ½ heltidstjänst vardera avsätts för 

verksamheten från de fyra andra involverade nämnderna; 
barnomsorgsnämnden, socialnämnden, fritidsnämnden och 
grundskolenämnden. 

 ______ 
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Anmälningsärenden 

AU § 22 BoN § 25 

 
 1. Barnomsorgsförvaltningens uppdrag att skicka intresseförfrågan 

rörande drift av daghemsavdelning i Karby. 
 
 2. Barnomsorgsförvaltningens uppdrag om yttrande till revisorerna 

ang granskningen av internhyressystemet i Vallentuna. 
 
 3. Yrkesinspektionens missiv till kommunen ang ventilationen på 

förskolor och skolor. Tekniska kontoret handlägger ärendet. 
 
 4 Carin Ekström är från 1998-02-16 ansvarig förskolechef för 

Garnstugan i Karby. Attesträtten ändras i enlighet med beslutet. 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Lägga informationen till handlingarna. 
 _______ 
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Interkommunal placering - Täby kommun 

AU § 23 BoN § 26 Dnr 1998.004   905 

Från fyra föräldrar bosatta i Vallentuna har inkommit ansökan om 
interkommunal placering i Täby kommun. Ansökan föreligger. 
Tjänsteskrivelse 1998-02-03 föreligger. 

Arbetsutskottets förslag: 

XXXX XXXX född 1994, XXXX XXXX född 1995, XXXX XXXX född 
1993 och XXXX XXXX född 1992 beviljas interkommunal placering 
på Waldorfförskolan Lilla Nygård för tiden 980101--0731. 

Barnomsorgsnämndens beslut: 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
XXXX XXXX född 1994, XXXX XXXX född 1995, XXXX XXXX född 
1993 och XXXX XXXX född 1992 beviljas interkommunal placering 
på Waldorfförskolan Lilla Nygård för tiden 980101--0731. 
_______ 



VALLENTUNA KOMMUN PROTOKOLL 
Barnomsorgsnämnden 1998-02-17 18 

Verksamhets- och lokalbidrag - Lilla Nygård 

AU § 24 BoN § 27 Dnr 1998.015   918 

 
 Stiftelsen Lilla Nygård har ansökt om verksamhets- och lokalbidrag 

för 4 barn bosatta i Vallentuna. Ansökan föreligger. 
 Tjänsteskrivelse 1998-02-03 föreligger. 
 
 Arbetsutskottets förslag: 
  
 Lilla Nygård beviljas verksamhets- och lokalbidrag med 96 189 kr för 

tiden 98-01-01--0731, i enlighet med fastställda regler av KF. 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Enligt arbetsutskottets förslag. 
 Lilla Nygård beviljas verksamhets- och lokalbidrag med 96 189 kr för 

tiden 98-01-01--0731, i enlighet med fastställda regler av KF. 
 _______ 
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Rapporter och delgivning 

BoN § 28 

 1 Protokoll 
 1.1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1997-10-09 §§ 177-196 
 
 1.2 Kommunstyrelsen 1997-12-01 §§ 191- 218,  
         1997-12-15 §§ 219-225, 1998-01-12 §§ 1-31 
 
 1.3 Kommunfullmäktige 1997-11-10 § 81, 1997-12-15 §§ 82-101 
 
 1.4 Socialnämnden 1998-01-13 §§ 5, 10  
   
 2      Övriga rapporter och delgivningar  
 2.1   Nytt från Socialstyrelsen nr 0/98 och 3/98,  
         Socialstyrelsen Meddelandeblad 24/97 Barnomsorg till barn till 
         arbetslösa och föräldralediga 
  
 2.2   Miljö- och hälsoskyddskontoret 1998-01-23; Otjänligt vatten 
 
 2.3   Kommunledningskontoret 1998-01-15; Klagomål om felaktig 
        utsändning 
 
 2.4   Enator 1998-01-20; Ursäkt 
 
 2.5   Sv Kommunförbundet cirkulär 1998:4 Storhushållprisindex 
 
 3      Anmälningar 
 3.1  Polismyndigheten i Stockholms län 98-01-27 
       Trafiksäkerhetsprojekt vid daghem och grundskolor 
 3.2  Anmälan om inbrott, Åbykojan 1998-01-28 
 
 4       Delegationsbeslut- enskilda ärenden 
 4.1    Avbetalningsplan   
  
 4.2   Avskrivning av barnomsorgsavgift 
  
 43   Tolkning av regler och riktlinjer 
 
 4.4    Nedsättning eller befrielse av barnomsorgsavgift  
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Lägga informationen till handlingarna. 
 _______ 


