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Bokslut 1997 

BoN § 29  Dnr 1998.005    042 

 
 
  Ordförande Elisabeth Fagerlund (c), barnomsorgschef Marianne 
  Afzelius och Jonas Knutson har redovisat barnomsorgsnämndens 
  bokslut och verksamhet 1997 för kommunstyrelsens arbetsutskott 
  den 19 februari 1998. Materialet föreligger. 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Lägga informationen till handlingarna. 
 _______ 
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Budgetuppföljning 1998-02-28 

AU § 25 BoN § 30 Dnr 1998.005   042 
 
 
Bil. 1 Barnomsorgsförvaltningens budgetuppföljning 1998-03-17 för 

januari-februari 1998 föreligger. 
 
 Barnomsorgschef Marianne Afzelius informerar om första 

uppföljningen för 1998. 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Lägga informationen till handlingarna. 
 _______ 
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Barn med behov av barnomsorgsplatser 

AU § 26 BoN § 31 Dnr 1998.008   908 

 
 Barnomsorgschef Marianne Afzelius redovisar behovet av 

barnomsorgsplatser mars - september 1998. 
Bil.2 Redovisning 1998-03-17 föreligger. 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Lägga informationen till handlingarna. 
 _______ 
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Allmän lagändring 

AU § 27 BoN § 32 Dnr 1998.009   003 

 Arbetsutskottet beslutade vid sitt sammanträde 3 februari 1998 att ge 
förvaltningen i uppdrag att sammanträffa med kommunförbundets  

 representanter och därefter föreslå barnomsorgsnämnden 
erforderliga ändringar av reglementet för barnomsorgsnämnden.  

 Tjänsteskrivelse 1998-02-24 föreligger. 
 Barnomsorgsförvaltningen fick vid arbetsutskottets sammanträde  
 2 mars 1998 i uppdrag att  till kvällens sammanträde ytterligare 

belysa § 3 i tjänsteskrivelsen. 
  
  Ordförande Elisabeth Fagerlund (c) föreslår att § 3 i tjänsteskrivelsen 
  återremitteras till barnomsorgsförvaltningen. 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
  
  Enligt ordförande Elisabeth Fagerlunds (c) förslag. 
 § 3 i tjänsteskrivelsen återremitteras till barnomsorgsförvaltningen. 
 
 Arbetsutskottets förslag: 
  
 Enligt barnomsorgsförvaltningens förslag. 
 1. Barnomsorgsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om 

erforderliga ändringar av reglemente för barnomsorgsnämnden med 
anledning av allmän lagändring. 

 
  2. Förvaltningens tjänsteskrivelse 1998-02-24 §§ 1-2 med  
  ordförande Elisabeth Fagerlunds(c) förslag till ändringar av § 2 gäller 
  som grundförslag till nytt reglemente . 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Enligt arbetsutskottets förslag. 
 1. Barnomsorgsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om 

erforderliga ändringar av reglemente för barnomsorgsnämnden med 
anledning av allmän lagändring. 

 
  2. Förvaltningens tjänsteskrivelse 1998-02-24 §§ 1-2 med  
  ordförande Elisabeth Fagerlunds(c) förslag till ändringar av § 2 gäller 
  som grundförslag till nytt reglemente. 
  § 2 ändras genom att: sista meningen i stycket stryks och § 2 
  kompletteras med ” Samråd ska ske med barnomsorgsförvaltningen 
  vid anställning och rörande utbildning/fortbildning.” 
 _______ 
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Åtgärdsplan - resultat enkät 1997 

AU § 28 BoN § 33 Dnr 1996.066   908 

 
 Förskolecheferna har på uppdrag av barnomsorgschef Marianne 

Afzelius sammanställt respektive förskoleområdes åtgärder med  
 anledning av resultatet från kvalitétsenkäten 1997. 
 Sammanställning föreligger.  
Bil.3 Ny utvecklingsplan för Karby/Kårsta förskoleområde föreligger. 
  
 Arbetsutskottets förslag: 
  
 Lägga informationen till handlingarna. 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Lägga informationen till handlingarna. 
 _______ 
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Pedagogiska måltider 

AU § 30 BoN § 34 Dnr 1998.016   049 

BoN § 15 
AU § 11 
 Barnomsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 1998-02-17 

att ge barnomsorgsförvaltningen i uppdrag att se över möjligheterna 
att inrymma kostnaderna för att återinföra de pedagogiska måltiderna 
inom budgeten för 1998. Tjänsteskrivelse 1998-02-24 föreligger. 

 
 Karin Dahl-Strandin (s) föreslår att barnomsorgsnämnden så fort som 

möjligt återinför de pedagogiska måltiderna. 
 
 Arbetsutskottets förslag: 
  
 Enligt förvaltningens förslag. 
 Ärendet tas upp till förnyad diskussion i samband med verksamhets-

planen för åren 1999-2001. 
 
 Två förslag föreligger:  
 1. arbetsutskottets förslag 
 2. Karin Dahl-Strandins (s) förslag 
 
  Ordförande Elisabeth Fagerlund (c) finner att barnomsorgsnämnden 
  beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
  Votering begärs och verkställs. 
  Omröstningsresultat: 
  Fem ja-röster för arbetsutskottets förslag: 
  ( Nils Lage Holmbom (m), Margareta Öhman (m), May-Britt  
  Brantingson (m), Birgitta Karlsson (kd), Elisabeth Fagerlund (c) ) 
 
  och fyra nej-röster för arbetsutskottets förslag: 
  ( Karin Dahl-Strandin (s), Lena Sternhoff (s), Jaana Tilles (s),
   Katarina Lindered (sol) ). 
  
  Ordföranden finner att barnomsorgsnämnden beslutar enligt  
  arbetsutskottets förslag. 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Enligt arbetsutskottets förslag. 
 Ärendet tas upp till förnyad diskussion i samband med 

verksamhetsplanen för åren 1999-2001. 
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 Karin Dahl-Strandin (s), Jaana Tilles (s), Lena Sternhoff (s) och 
Katarina Lindered (sol) reserverar sig till förmån för Karin Dahl-
Strandins (s) förslag. 

 
 Särskilt yttrande från (s): 
 ” Vi protesterar mot att den borgerliga majoriteten inte själva tagit 

reda på, eftersom de inte tror på oss, vilka viktiga fördelar för barnen 
det är att inbjuda personalen till pedagogiska måltider tillsammans 
med barnen. Det finns gott om forskning som visar hur viktigt det är 
för alla barn att i sin måltidsfostran äta tillsamman med goda, vuxna 
föredömen. Detta är en viktig del av ”lära för livet” för barnen. Vänd 
Er till valfri förskollärarutbildning, så kan de förse majoriteten med 
tillräckligt många forskningsrapporter som visar detta klart och tydligt. 

  
 Vi förstår att personalen känner sig kränkt av att den borgerliga 

majoriteten inte inser att detta är en del av barnomsorgspersonalens 
professionella arbete utan tycks tro att personalen för egen del är ute 
efter gratis lunch. 

 
 Den nya Grundskolenämnden har förstått dessa samband och 

genast återgått till pedagogiska måltider för skolbarnen och deras 
lärare. Behovet har blivit så mycket större, då många skolbarn inte 
har ätit tillsammans med vuxna föredömen i förskolan. 

 
 Vi protesterar vidare mot kostnadsberäkningen, som dubbeldebiterar 

de som idag betalar för lunchen. Det är fel att vänta till nästa budget 
för att se efter om kostnaden får rum. Detta handlar om en tidigare 
självklar kvalitet för barnen.” 

 _______ 
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Internkontroll för barnomsorgsnämnden 

AU § 31 BoN § 35 Dnr 1998.018   026 

 
 Barnomsorgsförvaltningen har arbetat fram förslag på 

dokumenthantering för barnomsorgsnämndens internkontrollsarbete.  
 Förslaget föreligger.  
 
Bil.4  Annica Pellnor informerar om det nya förslaget till dokumenthantering 
  1998-03-17 som föreligger. Genomgång av materialet har skett 
  med revisor Bo Schylander.  
 
 Arbetsutskottets förslag: 
  
 Barnomsorgsnämnden fastställer dokumenthanteringen för 

barnomsorgsnämndens samlingspärm för giltiga beslut. 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Enligt arbetsutskottets förslag. 
 Barnomsorgsnämnden fastställer dokumenthanteringen för 

barnomsorgsnämndens samlingspärm för giltiga beslut enligt förslag 
1998-03-17. 

 _______ 
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Vidareutveckling av Öppna förskolan- projekt familjecenter 

AU § 32  Dnr 1997.025   042 

BoN § 146 BoN § 36 Dnr 1998.019   912 
   
 
 Barnomsorgsförvaltningen har på uppdrag undersökt möjligheterna 

att fördjupa och förbättra verksamheten inom öppna förskolan genom 
att den bl.a. integreras med ett ” familjecenter ” i lokalen 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 1997-01-07 att ge 

barnomsorgsförvaltningen i uppdrag att ytterligare belysa 
projektförslaget med aktuella samarbetsformer och bemanning av 
familjecentret. 

 
 Tjänsteskrivelse 1998-02-23 föreligger. 
  
 Arbetsutskottets förslag: 
  
 Enligt barnomsorgsförvaltningens förslag. 
 1. Barnomsorgsförvaltningen får i uppdrag att starta projekt 
      ” familjecenter ” i augusti 1998. 
 2. Öppna förskolan ingår under projekttiden i ett eget  
      förskoleområde. 
 3. Utredarfunktionen förläggs till barnomsorgsförvaltningen men ingår  
      i förskoleområdet. 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Enligt arbetsutskottets förslag. 
 1. Barnomsorgsförvaltningen får i uppdrag att starta projekt 
      ” familjecenter ” i augusti 1998. 
 2. Öppna förskolan ingår under projekttiden i ett eget  
      förskoleområde. 
 3. Utredarfunktionen förläggs till barnomsorgsförvaltningen men ingår  
      i förskoleområdet. 
 _______ 
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 Ändring av attesträtt 1998 

AU § 33 BoN § 37 Dnr 1997.061   002 

 1. Förskoleområdena Blåsippan och Kragstalund kommer enligt 
beslut i barnomsorgsnämnden 1997-11-11 § 131 gå samman till ett 
förskoleområde under ett chefskap.   

 2. Attesträtten för verksamhetsområde 404  ( barn med behov av 
särskilt stöd) åvilar barnomsorgschefen. 

 3. Attesträtten för verksamhetsområde 109 ( barnomsorgsnämnden ) 
åvilar barnomsorgsnämndens ordförande förutom för egna utlägg 
eller ersättningar som skall utbetalas till denna. Då åvilar attesträtten 
nämndsekreteraren. 

 
 Arbetsutskottets förslag: 
  
 Enligt barnomsorgsförvaltningens förslag. 
 1.  
 Fr o m 1998-04-01 gäller attesträtten 

939 Blåsippan / Kragstalund 400 (obj. 0939, 0911, 0918) 
DBV 401 (obj. 0886 t.o.m. 0899) 
Förskolechef  
Christina Nellhard 
ersättare  
Ingela Öhqvist 

 

 
 2. 
 Fr o m 1998-01-01  

901  
BO-förvaltn.chef 

490, 400, 401, 402, 403, 404, 
593 

Marianne Afzelius 
ersättare avd.chef 
Marie-Louise Bäärnhielm-Berg 

 

902 Avd.chef 
Marie-Louise Bäärnhielm-Berg 

490 

 
 3. 
 Fr.o.m 1998-03-01 
  

900 109 ( för egna utlägg av, eller 
ersättningar till, ordförande i 
barnomsorgsnämnden) 

Nämndsekr. 
Annica Pellnor 

 

  
 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
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 Enligt arbetsutskottets förslag. 
 1.  
 Fr o m 1998-04-01 gäller attesträtten 

939 Blåsippan / Kragstalund 400 (obj. 0939, 0911, 0918) 
DBV 401 (obj. 0886 t.o.m. 0899) 
Förskolechef  
Christina Nellhard 
ersättare  
Ingela Öhqvist 

 

 
 2. 
 Fr o m 1998-01-01  

901  
BO-förvaltn.chef 

490, 400, 401, 402, 403, 404, 
593 

Marianne Afzelius 
ersättare avd.chef 
Marie-Louise Bäärnhielm-Berg 

 

902 Avd.chef 
Marie-Louise Bäärnhielm-Berg 

490 

 
 3. 
 Fr.o.m 1998-03-01 
  

900 109 ( för egna utlägg av, eller 
ersättningar till, ordförande i 
barnomsorgsnämnden) 

Nämndsekr. 
Annica Pellnor 

 

 _______ 
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Intresseförfrågan - Karby förskola 

AU § 34 BoN § 38 Dnr 1997. 042   287 

 
 Barnomsorgsförvaltningen har på uppdrag tillskrivit föräldrarna till 

barn i kö för placering på Karby förskola samt personer som tidigare 
anmält intresse att starta alternativ verksamhet i Vallentuna kommun. 

  
  Ordförande Elisabeth Fagerlund (c) informerar om att det inkommit 
  ytterligare en intresseanmälan efter arbetsutskottets senaste 
  sammanträde; sammanlagt fem stycken. 
   
 Arbetsutskottets förslag: 
  Den nya avdelningen bedrivs på entreprenad. 
 
  Ordförande Elisabeth Fagerlund (c) föreslår tillägg till 
arbetsutskottets   förslag med: eller som föräldrakooperativ. 
 
  Karin Dahl-Strandin (s) föreslår att den nya avdelningen bedrivs i 
  kommunal regi. 
 
  Margareta Öhman yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med 
tillägget   enligt ordförandens förslag. 
  
  Katarina Lindered (sol) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
  2 förslag föreligger: 
  1 arbetsutskottets förslag med tillägg enligt ordförande Elisabeth 
  Fagerlunds (c) förslag. 
  2. Karin Dahl-Strandins (s) förslag. 
 
 Ordförande Elisabeth Fagerlund (c) finner att barnomsorgsnämnden 
 beslutar enligt arbetsutskottets förslag med tillägg. 

  Votering begärs och verkställs. 
  Omröstningsresultat: 
  Sex ja-röster för arbetsutskottets förslag med tillägg: 
 ( Nils Lage Holmbom (m), Margareta Öhman (m), May-Britt  
 Brantingson (m), Birgitta Karlsson (kd), Katarina Lindered (sol), 
 Elisabeth Fagerlund (c) ) 

 och tre nej-röster för arbetsutskottets förslag med tillägg: 
 ( Karin Dahl-Strandin (s), Lena Sternhoff (s) och Jaana Tilles (s) ).  
  
  Ordförande Elisabeth Fagerlund (c) finner att barnomsorgsnämnden 
  beslutar enligt arbetsutskottets förslag med tillägg.  
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 Barnomsorgsnämndens beslut: 
  
  Enligt arbetsutskottets förslag med tillägg enligt ordförande Elisabeth 
  Fagerlunds (c) förslag. 
 
  Den nya avdelningen bedrivs på entreprenad eller som  
  föräldrakooperativ. 
  
 Karin Dahl-Strandin (s), Lena Sternhoff (s), Jaana Tilles (s) 

reserverar sig till förmån för Karin Dahl-Strandin (s) förslag. 
 
 Särskilt yttrande från (s): 
 ” Vi protesterar mot att den nya avdelningen i Karby enligt borgerlig 

majoritet ska bedrivas på entreprenad. I många år har Karbyborna 
med rätta begärt ytterligare förskoleplatser i kommunens regi. 
Föräldrar har köat för att barnen ska få del av förskolan med dess 
pedagogiska förtecken. När det inte fungerat att köa, har man 
tvingats lösa sin barnomsorg själva. Nalle-Maja kom till på detta sätt. 
Det har blivit bra för många barn. Men där torde finnas föräldrar som 
hellre vill ha hjälp i den kommunala barnomsorgen, så att man med 
lite god vilja skulle kunna byta plats med de föräldrar som hellre vill 
få rum i alternativa barnomsorgen. Kommunen måste ha lika stort 
ansvar för barnen i Karby, som i centralorten. Ska föräldrarna i Karby 
bli utan valmöjlighet igen? För att säkra valfriheten kräver vi att den 
nya avdelningen bedrivs i kommunal regi.” 

 _______ 
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Anmälningsärenden 

AU § 35 BoN § 39  

 1. Barnomsorgsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda behovet av 
ytterligare insatser för barn med språksvårigheter. I uppdraget 
ingår även att utreda eventuellt behov av ytterligare en språk-
avdelning och utökade logopedinsatser. 

 
 2. Barnomsorgens deltagande i Expo i Vallentuna. 
 
 3. Förskolans dag 14 maj kommer att vara en av barnomsorgens 

aktiviteter för 800-årsjubileet.  
 
 4. Barnomsorgsförvaltningen kommer i höst att anordna seminarium 

angående familjecenter. 
  
 5. Med anledning av förslaget till ny läroplan för förskolan har några 

förskolechefer fått i uppdrag att se över och arbeta fram mål för 
det enskilda barnets utveckling och riktlinjer för arbetet att nå 
målen. Arbetsgruppen kommer att koncentrera sig på arbetssätt i 
arbetslag kring femåringar till att börja med. 

 
 6.  Arbetsutskottets sammanträde den 4-5 juni ställs in. 

Arbetsutskottet sammanträder 4 juni 1998. 
 
Bil.5 7. Förslag till barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram för 

Vallentuna kommun har arbetats fram gemensamt av fyra 
förvaltningar. 

 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Lägga informationen till handlingarna. 
 _______ 
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Verksamhets- och lokalbidrag - Lyceé Français de Stockholm 

Au § 37  Dnr 1998.015   918 BoN § 40

Från Lyceé Français de Stockholm har inkommit en ansökan om 
verksamhets- och lokalbidrag för XXXX XXXX född 1993. Ansökan 
och uträkning av förslag till verksamhets- och lokalbidrag föreligger. 

Arbetsutskottets förslag: 

Enligt barnomsorgsförvaltningens förslag. 
Verksamhets- och lokalbidrag utbetalas för XXXX XXXX till Lyceé 
Français de Stockholm för tiden 1998- 01-01-- 06-30 enligt de regler 
som kommunfullmäktige fastställt. 
Totalt utbetalas 34 696 kr 

Barnomsorgsnämndens beslut: 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
Verksamhets- och lokalbidrag utbetalas för XXXX XXXX till Lyceé 
Français de Stockholm för tiden 1998- 01-01-- 06-30 enligt de regler 
som kommunfullmäktige fastställt. 
Totalt utbetalas 34 696 kr 
_______ 
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Revidering av barnomsorgsnämndens delegationsordning 

AU § 15 BoN § 41 Dnr 1998.007   002 

Barnomsorgsförvaltningen har på uppdrag arbetat fram förslag till ny 
delegationsordning för barnomsorgsnämnden. 

Delegationsordningen kommer att kompletteras när ärendet om nytt 
reglemente för barnomsorgsnämnden är fastställt. Tjänsteskrivelse 
1998-01-27 föreligger. 

Barnomsorgsförvaltningen har enligt uppdrag översänt förslag till ny 
delegationsordning för barnomsorgsnämnden till revisorerna för 
yttrande. Revisor Alf Hübinette har framfört revisorernas synpunkter 
till förvaltningen. 

Bil.6 Nytt förslag till delegationsordning föreligger 1998-03-16. 

Barnomsorgsnämndens beslut: 

Ny delegationsordning för barnomsorgsnämnden fastställs enligt 
förslag 1998-03-16. 
_______ 
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Rapporter och delgivningar 

BoN § 42 

1 Protokoll 
1.1 Kommunstyrelsen 1998-02-16 § 46 
1.2 Kommunfullmäktige 1998-01-26, §§ 6,8 
1.3 Socialnämndens arbetsutskott 1997-10-21 §§ 71-76 
1.4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 1998-02-24 § 16 

2 Övriga rapporter och delgivningar 
2.1 Nytt från Socialstyrelsen nr 6/98, 8/98 och 9/98 

SOSFS 1997:23 (upphävande av vissa föreskrifter och allmänna 
råd inom barnomsorgens område.) 

2.2 Skolverket nr 4/98 
2.3 Sv Kommunförbundets cirkulär 1997:206, 1998:33 
2.4 Tunahälsan verksamhetsberättelse 1997 
2.5 Grundskoleförvaltningen: Adress- och organisationsinformation 
2.6 XXXX XXXX- protestlista från föräldrar på Blåsippans förskola 
2.7 Karby daghems föräldraförening- invändning mot ombyggnation 

3 Delegationsbeslut Arbetsutskott 
3.1 Interkommunal placering- Stockholm 
3.2 Interkommunal placering- Täby 
3.3 Interkommunal placering- Vallentuna 
3.4 Avbetalningsplan 
3.5 Tolkning regler och riktlinjer 

4 Delegationsbeslut barnomsorgschef 
4.1 Avbetalningsplan 
4.2 Tolkning regler och riktlinjer 
4.3 Beslut om nedsättning av barnomsorgsavgift 

Barnomsorgsnämndens beslut: 

Lägga informationen till handlingarna. 
_______ 
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Ändring av regler och riktlinjer 

AU § 13 BoN § 43 Dnr 1998.006   907 

BoN  § 17 
 
 Barnomsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 1998-02-17 
 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. 

 
 Margareta Öhman (m) föreslår att barnomsorgsförvaltningen får i 

uppdrag att utreda de ekonomiska konsekvenserna av beslutet samt 
beräkna antalet barn beslutet kan komma att omfatta. 

 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Enligt Margareta Öhmans (m) förslag. 
 Barnomsorgsförvaltningen får i uppdrag att utreda de ekonomiska 

konsekvenserna av beslutet samt beräkna antalet barn som beslutet 
kan omfatta. 

 _______ 
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Enskilda ärenden 

AU §§ 40 BoN § 44 
 
 Se särskilt protokoll i enskilda ärenden 
 Avskrivning av barnomsorgsavgift 
 _______ 


