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Verksamhetsberättelse för 1997- kommunal verksamhet 

AU § 43 BoN § 45 Dnr 1998.027 

 
 Verksamhetsberättelse för 1997 från respektive förskoleområde 

föreligger till arbetsutskottets ledamöter samt finns att tillgå på 
barnomsorgsförvaltningen. 

 
 Arbetsutskottets förslag: 
  
 Lägga informationen till handlingarna. 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Lägga informationen till handlingarna. 
 _______ 
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Tidplan och arbetsordning för verksamhetsplanen 1999-2001 

AU § 44 BoN § 46 Dnr 1998.033 

 
 Kommunstaben har översänt information om tidplan och 

arbetsordning för arbetet med verksamhetsplaneringen 1999-2001. 
 Tidplanen föreligger. 
  
 Barnomsorgsnämndens förslag skall inlämnas till kommunstaben 

senast den 14 augusti 1998. 
 
 Verksamhetsplanen kommer att beredas i arbetsutskottet den 4 juni 

1998 och behandlas vid barnomsorgsnämndens sammanträde den 
16 juni 1998.  

 
 Arbetsutskottets förslag: 
  
 Lägga informationen till handlingarna. 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Lägga informationen till handlingarna. 
 _______ 
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Behov av barnomsorgsplatser 

AU § 45 BoN § 47 Dnr 1998.008   908 

 
 Lou-Lou Bäärnhielm-Berg redovisar behov av barnomsorgsplatser för 

resten av våren och informerar om vårens placeringar. 
  
 Arbetsutskottets förslag: 
  
 Lägga informationen till handlingarna. 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Lägga informationen till handlingarna. 
 _______ 
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Budgetuppföljning kvartal 1/98 

AU § 46 BoN § 48 Dnr 1998.005   042 

 
 Budgetuppföljning för första kvartalet skall inlämnas till 

kommunstaben den 20 april 1998. Barnomsorgsförvaltningen har, 
efter kontakt med kommunledningskontoret, fått anstånd till den 22 
april 1998. 

  
 Barnomsorgsförvaltningens budgetuppföljning för kvartal 1/98 

föreligger. 
 
 Jonas Knutson informerar om budgetuppföljningen för första kvartalet 

1998 och den första prognosen för 1998. 
 
 Barnomsorgsförvaltningens förslag: 
 
 1. Barnomsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen. Efter 

dispens från kommunledningen lämnas budgetuppföljningen till 
kommunledningskontoret efter nämndens sammanträde den 22/4 
istället för den 20/4. 

 
 2. På grund av den ännu mycket stora prognososäkerheten, får 

förvaltningen i uppdrag att efter 5 månader se om något överskott 
fortfarande prognostiseras och i så fall komma med förslag för hur 
överskottet kan användas. 

 
 
 Karin Dahl-Strandin (s) föreslår att barnomsorgsnämnden tillägger att 

prognosen visar på möjligheter att kunna höja verksamhetsbidragen 
med hänsyn tagen till det mer ”normala” antalet barn i verksamheten 
jämfört med tidigare under åren finansierade ”pucklar av barn”. Detta 
kan innebära att nämndens tidigare uttalade intentioner att minska 
antalet barn per personal kan komma att infrias. 

  
 Nils Lage Holmbom (m) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att 

ytterligare specificera och förtydliga de opåverkbara kostnaderna i 
kommande budgetuppföljningar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



VALLENTUNA KOMMUN PROTOKOLL 
Barnomsorgsnämnden 1998-04-21 7 

 
 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Enligt barnomsorgsförvaltningens förslag med tillägg enligt Karin 

Dahl-Strandin (s) och Nils Lage Holmboms (m) förslag. 
 
 1. Barnomsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen och 

överlämnar den till kommunledningen. 
 
 2. Prognosen visar på möjligheter att kunna höja verksamhets-

bidragen med hänsyn tagen till det mer ”normala” antalet barn i 
verksamheten jämfört med tidigare under åren finansierade ”pucklar 
av barn”. Detta kan innebära att nämndens tidigare uttalade 
intentioner att minska antalet barn per personal kan komma att 
infrias. 

 
 3. Förvaltningen får i uppdrag att efter 5 månader se om något 

överskott fortfarande prognostiseras och i så fall komma med förslag 
för hur överskottet kan användas. 

 
 4. Förvaltningen får i uppdrag att ytterligare specificera och förtydliga 

de opåverkbara kostnaderna i kommande budgetuppföljningar. 
 
 _______ 
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Verksamhetsbidrag för familjedaghem 

AU § 48 BoN § 49 Dnr. 1996.062   907 

 
 Barnomsorgsförvaltningen har fått i uppdrag att utvärdera systemet 

med verksamhetsbidrag och resultatansvar för den kommunala 
familjedaghemsverksamheten. 

 
 Tjänsteskrivelse 1998-03-23 föreligger. 
  
 Arbetsutskottets förslag: 
  
 Enligt förvaltningens förslag. 

1. Försöket med verksamhetsbidrag och resultatansvar för 
familjedaghemsverksamhet permanentas. 

 
2. Föreslagna verksamhetsbidrag för 1998 bibehålls under 

resterande del av året enligt samma premisser som för 
daghemsverksamheten. 

 
3. Förvaltningen får i uppdrag att utarbeta verksamhetsmått för 

familjedaghemsverksamhet enligt liknande premisser som 
gäller för kommunal daghemsverksamhet. 

 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Enligt arbetsutskottets förslag. 

1. Försöket med verksamhetsbidrag och resultatansvar för 
familjedaghemsverksamhet permanentas. 

 
2. Föreslagna verksamhetsbidrag för 1998 bibehålls under 

resterande del av året enligt samma premisser som för 
daghemsverksamheten. 

 
3. Förvaltningen får i uppdrag att utarbeta verksamhetsmått för 

familjedaghemsverksamhet enligt liknande premisser som 
gäller för kommunal daghemsverksamhet. 

 
 _______ 
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Beslutsattestanter och ersättare 

 BoN § 50 1997. 061   002 

 
 Ändring av attesträtt med anledning av förändrade arbetsområden för 

Blåsippan/Kragstalunds förskoleområde, Haga förskoleområde, 
Videgården/Åbygläntans förskoleområde, Öppna förskolan, 
Garnstugan, Karby/Kårsta förskoleområde och 

 Östra Ormsta/Lindholmens förskoleområde. 
 
 Tjänsteskrivelse föreligger. 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Beslutsattestanter och ersättare godkänds enligt förvaltningens 

förslag. 
 _______ 
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Allmän lagändring 

AU § 58 BoN § 51 Dnr 1998.009   003 

AU § 27 
BoN § 32 
 Barnomsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 1998-03-17 

att § 3 i tjänsteskrivelse 1998-02-24 angående erforderliga ändringar 
av reglementet för barnomsorgsnämnden med anledning av allmän 
lagändring återremitteras till barnomsorgsförvaltningen. 

 
 Tjänsteskrivelse 1998-04-02 föreligger. 
 
  Barnomsorgschef Marianne Afzelius informerar om ärendet och om 
  de diskussioner som förts med socialförvaltningen. 
 
 Arbetsutskottets förslag: 
 
 Enligt förvaltningens förslag.  
 Barnomsorgsnämnden hemställer hos socialnämnden att erforderliga 

medel överförs från socialnämnden till barnomsorgsnämnden. 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Enligt arbetsutskottets förslag. 
 Barnomsorgsnämnden hemställer hos socialnämnden att erforderliga 

medel överförs från socialnämnden till barnomsorgsnämnden. 
 _______ 
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Ändring av regler och riktlinjer 

AU § 59 BoN § 52 Dnr 1998.006   907 

AU § 13 
BoN § 17 
BoN § 43 
 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. 

 
 Barnomsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 1998-03-17 

att ge barnomsorgsförvaltningen i uppdrag att utreda de ekonomiska 
konsekvenserna av beslutet samt beräkna antalet barn som beslutet 
kan omfatta. 

 
 Tjänsteskrivelse 1998-04-02 föreligger. 
 
 Barnomsorgsförvaltningens förslag: 
 
 Beslutet 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 gäller från 1 juli 1998. 

 
 Arbetsutskottets förslag: 
  
  Enligt ordförande Elisabeth Fagerlunds (c) förslag. 
  Barnomsorgsnämnden upphäver beslutet, BoN § 17, på grund av de 
  nya ekonomiska konsekvenser som framkommit. 
  Ärendet återremitteras till förvaltningen. 

 
 
Karin Dahl-Strandin (s) föreslår att beslutet 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 ska gälla från 1 juli 1998. 
 
Nils Lage Holmbom ( m), Margareta Öhman (m) och Mia Dahlström 
(m) stöder arbetsutskottets förslag. 

 
 Ordförande Elisabeth Fagerlund (c) frågar nämnden om ärendet ska  
 återremitteras till förvaltningen. 
 
 Ajournering kl. 20.15 - 20.30 
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  Ordförande Elisabeth Fagerlund (c)ställer proposition på återremiss 
  mot att ärendet ska avgöras vid kvällens sammanträde och finner att 
  barnomsorgsnämnden beslutar att ärendet återremitteras. 
 
  Votering begärs och verkställs. 
 
  Omröstningsresultat:  
 4 ja-röster för återremiss: Nils Lage Holmbom (m), 
 Margareta Öhman (m), Mia Dahlström (m), Elisabeth Fagerlund (c) 

 och 5 nej-röster för återremiss: Annika Fagerberg (fp), Karin Dahl-
Strandin (s), Lena Sternhoff (s), Jaana Tilles (s) och Katarina 
Lindered (sol) 

 
  Ordförande Elisabeth Fagerlund (c) finner att barnomsorgsnämnden 
  beslutar att ärendet ska avgöras vid kvällens sammanträde. 
 

2 förslag föreligger. 
 

  Ordförande Elisabeth Fagerlund (c) finner att barnomsorgsnämnden 
  beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
  Votering begärs och verkställs. 
 
  Omröstningsresultat: 
 4 ja-röster för arbetsutskottets förslag: Nils Lage Holmbom (m), 
 Margareta Öhman (m), Mia Dahlström (m), Elisabeth Fagerlund (c) 

 och 5 nej-röster för arbetsutskottets förslag: Annika Fagerberg (fp), 
Karin Dahl-Strandin (s), Lena Sternhoff (s), Jaana Tilles (s) och 
Katarina Lindered (sol) 

 
 Ordförande Elisabeth Fagerlund (c) finner att barnomsorgsnämnden 

beslutar enligt Karin Dahl-Strandin (s) förslag. 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Beslutet 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 gäller från 1 juli 1998. 

  
  Ordförande Elisabeth Fagerlund (c) reserverar sig till förmån för 
  arbetsutskottets förslag. 
  Nils Lage Holmbom (m), Margareta Öhman (m), Mia Dahlström (m) 
  reserverar sig till förmån för arbetsutskottets förslag. Särskilt yttrande 
  föreligger.  
 _______ 
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Allmän diskussion om enskild verksamhet 

 BoN § 53 

 
 Allmän diskussion om behov av nya verksamheter och om behov av 

enskild eller kommunal verksamhet. 
 _______ 
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Ansökan om tillstånd att starta enskilt familjedaghem - Högberg 

AU § 49 BoN § 54 1998.022   918 

 
 Från Susann Högberg har inkommit en ansökan att få tillstånd att 
 starta enskilt familjedaghem. Ansökan föreligger. 
 
 Arbetsutskottets förslag: 
  
 Enligt förvaltningens förslag. 
 Barnomsorgsförvaltningen får i uppdrag att inhämta yttrande om 

tillstånd för enskild verksamhet från berörda nämnder/styrelser. 
 
 Margareta Öhman (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
 Karin Dahl-Strandin (s) föreslår att Susann Högberg anställs som 

kommunal dagbarnvårdare. 
 
 2 förslag föreligger. 
 
  Ordförande Elisabeth Fagerlund (c) finner att nämnden beslutar 
enligt   arbetsutskottets förslag. 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Enligt arbetsutskottets förslag. 
 Barnomsorgsförvaltningen får i uppdrag att inhämta yttrande om 

tillstånd för enskild verksamhet från berörda nämnder/styrelser. 
  
 
 Karin Dahl-Strandin (s), Lena Sternhoff (s) och Jaana Tilles (s) 

reserverar sig till förmån för Karin Dahl-Strandin (s) förslag. 
 _______ 



VALLENTUNA KOMMUN PROTOKOLL 
Barnomsorgsnämnden 1998-04-21 15 

Ansökan om tillstånd att starta enskilt familjedaghem - Bergström 

AU § 50 BoN § 55 1998.022   918 

 
 Från Elisabet Bergström har inkommit en ansökan att få tillstånd att  
 starta enskilt familjedaghem. Ansökan föreligger. 
 
 Arbetsutskottets förslag: 
  
 Enligt förvaltningens förslag. 
 Barnomsorgsförvaltningen får i uppdrag att inhämta yttrande om 

tillstånd för enskild verksamhet från berörda nämnder/styrelser. 
 
 Margareta Öhman (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
 Karin Dahl-Strandin (s) föreslår att Elisabet Bergström anställs som 

kommunal dagbarnvårdare. 
 
 2 förslag föreligger. 
 
  Ordförande Elisabeth Fagerlund (c) finner att nämnden beslutar 
enligt   arbetsutskottets förslag. 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Enligt arbetsutskottets förslag. 
 Barnomsorgsförvaltningen får i uppdrag att inhämta yttrande om 

tillstånd för enskild verksamhet från berörda nämnder/styrelser. 
  
 
 Karin Dahl-Strandin (s), Lena Sternhoff (s) och Jaana Tilles (s) 

reserverar sig till förmån för Karin Dahl-Strandin (s) förslag. 
 _______ 
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Enskild verksamhet - Rickeby Flames 

AU § 51 BoN § 56 1998.022   918 

 Barnomsorgsnämnden har sagt upp gällande avtal med Rickeby 
Flames. Avtalet löper ut 1999-01-05. Från personalkooperativet har 
inkommit en skrivelse där man anmäler sitt intresse att driva 
verksamheten som ekonomisk förening och med ett lägre antal barn i 
verksamheten. Det lägre barnantalet är föranlett av de ansökningar 
som har inkommit från två personer i personalkooperativet som 
anmält intresse att bli enskilda familjedaghem. 

 Skrivelsen föreligger. 
 
 Utdrag ur ” När andra vill vara med ” sid .13-10 och ur ” Offentlig 

upphandling” sid 8-9 föreligger. 
  
 Arbetsutskottets förslag: 
  
 Enligt förvaltningens förslag. 
 16 barnomsorgsplatser drivs som entreprenad. 
 
  Ordförande Elisabeth Fagerlund (c) yrkar bifall till arbetsutskottets 
  förslag men med ändring till 18 barnomsorgsplatser. 
 
 Nils Lage Holmbom (m) föreslår att man tar upp en förhandling med 

utgångspunkt från de nu gällande verksamhetsbidrag som utgår till 
enskild verksamhet och att nya avtal skrivs utan upphandling. 

 
  2 förslag föreligger. 
 
  Ordförande Elisabeth Fagerlund (c) finner att nämnden beslutar 
enligt   arbetsutskottets förslag med ändring till 18 barnomsorgsplatser. 
 
  Votering begärs och verkställs. 
 
  Omröstningsresultat: 
   
 1 ja-röst för arbetsutskottets förslag med ändring: 
 Elisabeth Fagerlund (c) 

 och 8 nej-röster för arbetsutskottets förslag med ändring:  
 Nils Lage Holmbom (m), Margareta Öhman (m), Mia Dahlström (m),  

Annika Fagerberg (fp), Karin Dahl-Strandin (s), Lena Sternhoff (s), 
Jaana Tilles (s) och Katarina Lindered (sol) 

 
 Ordförande Elisabeth Fagerlund (c) finner att barnomsorgsnämnden 

beslutar enligt Nils Lage Holmboms (m) förslag. 
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 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Enligt Nils Lage Holmbom (m) förslag. 
 Förhandling tas upp med utgångspunkt från de nu gällande 

verksamhetsbidrag som utgår till enskild verksamhet och att nya 
avtal skrivs utan upphandling. 

 
 
  Ordförande Elisabeth Fagerlund (c) reserverar sig till förmån för 
  arbetsutskottets förslag. 
 
 _______ 
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Enskild verksamhet - Vallmon 

AU § 52 BoN § 57 1998.022   918 

 
 Barnomsorgsnämnden har sagt upp avtalet med Vallmon. Avtalet 

löper ut 1998-08-18. 
 
 Utdrag ur ” När andra vill vara med ” sid .13-10 och ur ” Offentlig 

upphandling” sid 8-9 föreligger. 
 
 Nils Lage Holmbom (m) föreslår att man tar upp en förhandling med 

utgångspunkt från de nu gällande verksamhetsbidrag som utgår till 
enskild verksamhet och att nya avtal skrivs utan upphandling. 

 
 Arbetsutskottets förslag: 
  
 Enligt förvaltningens förslag. 
 20 barnomsorgsplatser drivs som entreprenad. 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Enligt Nils Lage Holmboms (m) förslag. 
 Förhandling tas upp med utgångspunkt från de nu gällande 

verksamhetsbidrag som utgår till enskild verksamhet och att nya 
avtal skrivs utan upphandling. 

 _______ 
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Intresseförfrågan - Karby förskola 

AU § 53 BoN § 58 Dnr 1997. 042   287 

AU § 34 
BoN § 38 
 
 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. 

 Fem intresseanmälningar har inkommit. 
 
  Barnomsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 1998-03-17 
  att den nya avdelningen drivs på entreprenad eller som föräldra-
  kooperativ. 
  
  Vid arbetsutskottets sammanträde 1998-04-02 informerade  
  ordförande Elisabeth Fagerlund (c) om att föräldrakooperativet 
  NalleMaja hade återtagit sin intresseanmälan och att ett stort antal 
  föräldrar hade framfört att de skulle föredra att avdelningen drivs i 
  kommunal regi. 
 
 Arbetsutskottets förslag: 
  
  Enligt ordförande Elisabeth Fagerlunds (c) förslag. 
  1. Barnomsorgsnämnden upphäver tidigare beslut, BoN § 38, att 
  driva den nya avdelningen som entreprenad. 
  2. Den nya avdelningen drivs i kommunal regi. 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Enligt arbetsutskottets förslag. 
  1. Barnomsorgsnämnden upphäver tidigare beslut, BoN § 38, att 
  driva den nya avdelningen som entreprenad. 
  2. Den nya avdelningen drivs i kommunal regi. 
 _______ 
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Projekt tillsammans med arbetsförmedlingen 

AU § 54 BoN § 59 Dnr 1997.047   901 

 
 Barnomsorgsförvaltningen startade tillsammans med 

arbetsförmedlingen ett projekt på öppna förskolan, Stendösvägen. 
 Projektet syfte är att kunna ge barnomsorg till arbetssökandes barn 

15 timmar fördelat på fyra dagar. Två daghemsavdelningar används 
under projekttiden oktober-97 till juli-98. 

 
 Verksamheten beslutades följas upp i januari och utvärderas i maj 

1998.  
  
 Under projekttiden hittills har endast 1 barn varit aktuellt. 
 Projektet är vilande tillsvidare. 
 
 Arbetsutskottets förslag: 
  
 Lägga informationen till handlingarna. 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Lägga informationen till handlingarna. 
 _______ 
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Datapolicy för barnomsorgen 

AU § 55 BoN § 60 Dnr.1998.910 

 
 Barnomsorgsförvaltningen har på uppdrag arbetat fram ett förslag till 

datapolicy för barnomsorgen. Arbetet med datorer i förskolan är en 
del av det pedagogiska arbetet och ger en möjlighet att stärka 
barnens språkutveckling på ett mer individinriktat arbetssätt. 

 
 Tjänsteskrivelse 1998-03-25 föreligger. 
 
 Arbetsutskottets förslag: 
  
  Enligt barnomsorgsförvaltningens förslag med tillägg enligt  
  ordförande Elisabeth Fagerlunds (c) förslag. 
 
  1. Barnomsorgsnämnden antar datapolicy för barnomsorgen enligt 
  förvaltningens förslag 1998-03-25. 
 
  2. Kostnader för pedagogiska datorer och utbildning/fortbildning 
  inarbetas i verksamhetsplanen 1999-2001. 
 
  3. Datapolicyn ingår i dokumentpärmen för beslutade dokument. 
  
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Enligt arbetsutskottets förslag. 
  1. Barnomsorgsnämnden antar datapolicy för barnomsorgen enligt 
  förvaltningens förslag 1998-03-25. 
 
  2. Kostnader för pedagogiska datorer och utbildning/fortbildning 
  inarbetas i verksamhetsplanen 1999-2001. 
 
 3. Datapolicyn ingår i dokumentpärmen för beslutade dokument. 
 _______ 
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Öppen frågestund 

AU § 56 BoN § 61 

  Ordförande Elisabeth Fagerlund (c) informerade vid arbetsutskottets 
  sammanträde 1998-04-02 om sitt beslut att ställa in den öppna 
  frågestunden den 21 april 1998. 
  
 Arbetsutskottets förslag: 
  
  Enligt ordförande Elisabeth Fagerlunds (c) förslag. 
 1. Tidigare beslut, 1996 BoN § 59, om öppen frågestund för 

allmänheten fyra gånger per år upphävs. 
 2. Öppen frågestund för allmänheten äger rum två gånger per år. 
  3. Nästa öppna frågestund äger rum den 22 oktober 1998. 
 
  Karin Dahl-Strandin (s) föreslår att: 
  1. nämnden har kvar 4 tillfällen för öppen frågestund under året i
  månaderna februari, maj, augusti och november 
  2. nästa öppna frågestund blir i augusti. 
 
  2 förslag föreligger. 
 
  Ordförande Elisabeth Fagerlund (c) finner att nämnden beslutar 
enligt   arbetsutskottets förslag. 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Enligt arbetsutskottets förslag. 
 1. Tidigare beslut, 1996 BoN § 59, om öppen frågestund för 

allmänheten fyra gånger per år upphävs. 
 
 2. Öppen frågestund för allmänheten äger rum två gånger per år. 
 
  3. Nästa öppna frågestund äger rum den 22 oktober 1998. 
 
 
  Karin Dahl-Strandin (s), Lena Sternhoff (s), Jaana Tilles (s) och 
  Katarina Lindered (sol) reserverar sig till förmån för Karin Dahl-
  Strandin (s) förslag. 
 _______ 
 



VALLENTUNA KOMMUN PROTOKOLL 
Barnomsorgsnämnden 1998-04-21 23 

Anmälningsärenden 

AU § 57 BoN § 62 

 1. Information om uppdraget att lokalmässigt integrera resursteamet 
från barnomsorgen med skolans resursenhet. 

 
2. Information om informationsgruppens första möte på Karby 
förskola. 
 
3. Information om ändrad summa för utbetalning till Lycée Français 
de Stockholm, BoN § 40. 
 

 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Lägga informationen till handlingarna. 
 _______ 
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Rapporter och delgivning 

 BoN § 63 

 1 Protokoll 
 1.1 Kommunfullmäktige 1998-03 02 §§ 11-22 
  1998-03-02, § 19, 1998, 03-02 § 11 
 1.2 Kommunstyrelsen 1998-02-16 §§ 32-47 
  1998-03-23, § 63 
 1.3 Socialnämnden 1998-01-13, § 10 
  Socialnämnden 1998-03-10, § 32 
 1.4 Socialnämndens arbetsutskott 1998-02-24 §§ 16-26 
  
   
 2 Övriga rapporter och delgivningar  
 2.1 Skolverket nr 5/98, 6/98 
 2.2 Sv Kommunförbundets cirkulär 1998:39, 1998:46 
 2.3 Drogförebyggarna 1/98 
 2.4 Kommunledningskontoret: Information om kommunförsäkring 
  Verksamhetsplanering VP 1999-2001 cirkulär 1/98 
 2.5 Svar till Karby föräldraförening 
 2.6 Svar till föräldrar vid Blåsippans förskola 
 2.7 Tack för uppvaktning- Birgitta Karlsson (kd) 
 2.8 Tekniska kontoret - Direktiv för effektiv lokalanvändning 
 
 3 Delegationsbeslut Arbetsutskott 
 3.1 Interkommunal placering- Stockholm 
 3.2 Interkommunal placering- Täby 
  
 
 4 Delegationsbeslut barnomsorgschef 
 4.1 Avbetalningsplan 
 4.2 Beslut om nedsättning av barnomsorgsavgift 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Lägga informationen till handlingarna. 
 _______ 


