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Uppvaktning 

BoN § 64 

 
 Kerstin Zetterman (s) tackar för nämndens uppvaktning på 
 50-årsdagen. 
 _______ 
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Entreprenad - barnomsorgsplatser i enskilda familjedaghem 

AU § 63 BoN § 65 Dnr 1998.022   918 
 
  
 Förvaltningen har på uppdrag tillskrivit berörda myndigheter 

angående tillståndsprövning att bedriva enskilda familjedaghem. 
 
Bil.1 Återtagande av ansökan att starta enskilt familjedaghem har 

inkommit från Susann Högberg och Elisabet Bergström. Breven 
föreligger. 

  
 Arbetsutskottet beslutade vid sitt sammanträde 1998-05-05 att två 

enskilda familjedaghem med vardera 5-7 barnomsorgsplatser skulle 
upphandlas. 

 
  Ordförande Elisabeth Fagerlund (c) föreslår att arbetsutskottets 
  beslut om upphandling upphävs och att återtagande av ansökan om 
  att starta enskilt familjedaghem beviljas. 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
  Enligt ordförande Elisabeth Fagerlunds (c) förslag. 
 
  1. Arbetsutskottets beslut om upphandling upphävs. 
  2. Återtagande av ansökan om att starta enskilt familjedaghem 
  beviljas. 

_______ 
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Behov av barnomsorgsplatser hösten 1998 

AU § 64 BoN § 66 Dnr 1998.008.   908 

 
 Barnomsorgsförvaltningen har fått i uppdrag att presentera förslag till 

åtgärder med anledning av att prognosen för barnomsorgsplatser 
inför hösten 1998 visar på ett vikande behov. 340 barn övergår till 
sexårsverksamheten från 1 augusti 1998. Totalt antal barn med 
behov av plats juni-september är i mars redovisat till 245. 

 
 Budgetuppföljningen för kvartal 1/98 samt en preliminär 

budgetuppföljning för 4 månader ligger till grund för åtgärdsplanen. 
(Rapportbryt i ekonomisystemet är 5/5). 

 
 Tjänsteskrivelse 1998-05-05 föreligger. 
  
 Arbetsutskottets förslag: 
  
 Enligt förvaltningens förslag. 
 1. Ingen avveckling av daghemsavdelningar 
  
 2. Mot bakgrund av osäkerheten om det totala platsbehovet, den 

ojämna geografiska efterfrågan av barnomsorgsplatser samt de 
önskemål om omsorgsform som föreligger, kan delvarsel av 
dagbarnvårdare om sänkning av sysselsättningsgrad bli aktuell. 

 
 3. En fördjupad redogörelse för konsekvenserna av beslutet om 3-5-

åringarna redovisas efter maj månad. 
 
 4. En fördjupad redogörelse för konsekvenserna av beslutet om 

övertagande av myndighetsbeslut redovisas efter maj månad. 
 
 5. Förvaltningen får i uppdrag att till nämnden i juni komma med 

förslag för hur ev kvarstående överskott kan användas. 
 
 
 Nils Lage Holmbom (m) yrkar på bordläggning av ärendet. 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
  
 Ärendet bordläggs. 
 
 
 Jaana Tilles (s) föreslår som att förvaltningen får i uppdrag att 

kostnadsberäkna 2 barn per daghem i lägsta timintervall; 17- 24,99 
tim. 
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 Barnomsorgsnämndens beslut: 
  
 Enligt Jaana Tilles (s) förslag. 
 Förvaltningen får i uppdrag att kostnadsberäkna 2 barn per daghem i 

lägsta timintervall; 17- 24,99 tim. 
_______ 
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Behov av barnomsorgsplatser i Karby inför hösten-98  

AU § 65 BoN § 67 Dnr 1997.042   287 

 
 Barnomsorgsförvaltningen har på uppdrag gjort en särskild utredning 

kring behovet av barnomsorgsplatser i Karby inför hösten 1998. 
 
 Tjänsteskrivelse 1998-05-05 föreligger. Skrivelse från 

föräldragruppen vid Garnstugan föreligger. 
 
 Lou-Lou Bäärnhielm-Berg informerar om behovet av platser i Karby 

samt om behov av platser i övriga Vallentuna inför hösten. 
Bil. 2 Redovisning föreligger. 
 
 Arbetsutskottets förslag: 
  
 Enligt barnomsorgsförvaltningens förslag. 
 1-2 dagbarnvårdare anställs i Karby för att lösa behovet av 

barnomsorgsplatser inför hösten 1998. 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Enligt arbetsutskottets förslag. 
 1-2 dagbarnvårdare anställs i Karby för att lösa behovet av 

barnomsorgsplatser inför hösten 1998. 
 _______ 
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Översiktsplan-98 (ÖP-98) för Vallentuna kommun 

AU § 66 BoN § 68 Dnr .1997.051   212 

 
 Stadsarkitektkontoret har översänt förslag till Översiktsplan-98. 

Förslaget har utarbetats i samråd med andra förvaltningar. 
 Yttrande över förslaget skall vara stadsarkitektkontoret tillhanda 

senast den 2 juni 1998. 
 
 Förslaget till Översiktsplan-98 föreligger till arbetsutskottets 

ledamöter. 
 
 Barnomsorgsnämndens tidigare yttrande över ÖP-98 föreligger. 
 Förslag till yttrande 1998-04-28 föreligger. 
 
 Arbetsutskottets beslut: 
 
  Enligt ordförande Elisabeth Fagerlunds(c) förslag. 
  Förvaltningen får i uppdrag att till nämndens sammanträde under-
  söka om Mörbyvägen ska ingå i ÖP-98 
 
 Arbetsutskottets förslag: 
  
 Enligt förvaltningens förslag. 
 Barnomsorgsnämnden antar förvaltningens förslag till yttrande och 

hemställer att barnomsorgsnämndens synpunkter inarbetas i det 
slutgiltiga förslaget till Översiktsplan-98 för Vallentuna kommun. 

 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 1. Arbetsutskottets beslut angående förvaltningens uppdrag att 

undersöka om Mörbyvägen ska ingå i ÖP-98 kvarstår. 
  
 2. Enligt arbetsutskottets förslag. 
 Barnomsorgsnämnden antar förvaltningens förslag till yttrande och 

hemställer att barnomsorgsnämndens synpunkter inarbetas i det 
slutgiltiga förslaget till Översiktsplan-98 för Vallentuna kommun. 

 _______ 
 



VALLENTUNA KOMMUN PROTOKOLL 
Barnomsorgsnämnden 1998-05-19 9 

Revidering av regler och riktlinjer för kommunal barnomsorg. 

AU § 67 BoN § 69 Dnr 1998.006   907 

 
 Förvaltningen har fått i uppdrag att revidera gällande regler och 

riktlinjer för kommunal barnomsorg. 
  
 Tjänsteskrivelse 1998-05-08 med arbetsutskottets beslutade 

ändringar föreligger. 
 
 Lena Sternhoff (s) föreslår att: 
 1. Punkt 4:1 tas bort 
 2. I punkt 11:4 tas sista meningen bort om arbetsgivarintyg. 
  
 Nils Lage Holmbom (m) yrkar avslag på Lena Sternhoff (s) förslag. 
 
  Ordförande Elisabeth Fagerlund (c) ställer proposition på Lena 
  Sternhoffs (s) förslag mot Nils Lage Holmboms (m) avslagsyrkande. 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
  
 Lena Sternhoffs (s) förslag avslås. 
 
 Arbetsutskottets förslag: 
  
 Barnomsorgsnämnden fastställer regler och riktlinjer för kommunal 

barnomsorg. 
  
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Enligt arbetsutskottets förslag. 
 Barnomsorgsnämnden fastställer regler och riktlinjer för kommunal 

barnomsorg. 
 
Lena Sternhoff (s), Jaana Tilles (s), Leif Liljekvist (s) och Kerstin 
Zetterman (s) reserverar sig till förmån för Lena Sternhoffs (s) 
förslag.  
_______ 
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Sammanställning av föräldraenkät 

AU § 68 BoN § 70 Dnr 1997.006   908 

 
 Sammanställning av det totala resultatet av föräldraenkäten 

föreligger. 
  
 
 Arbetsutskottets förslag: 
  
 Enligt barnomsorgsförvaltningens förslag. 
 Barnomsorgsförvaltningen får i uppdrag att sammanställa resultatet 

för varje förskoleområde och lämna redovisningen till respektive  
 förskolechef för analys och åtgärder. 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Enligt arbetsutskottets förslag. 
 Barnomsorgsförvaltningen får i uppdrag att sammanställa resultatet 

för varje förskoleområde och lämna redovisningen till respektive  
 förskolechef för analys och åtgärder. 
 
 
 Jaana Tilles (s) framhåller som särskilt yttrande från s-gruppen att 

det är beklagligt att svarsfrekvensen är så låg. 
 _______ 
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Sammanställning av personalenkät 

AU § 69 BoN § 71 Dnr 1997.006   908 

 Sammanställning av det totala resultatet av personalenkäten 
föreligger. 

  
 Arbetsutskottets förslag: 
  
 Enligt barnomsorgsförvaltningens förslag. 
 Barnomsorgsförvaltningen får i uppdrag att sammanställa resultatet 

för varje förskoleområde och lämna redovisningen till respektive 
förskolechef för analys och åtgärder. 

 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Enligt arbetsutskottets förslag. 
 Barnomsorgsförvaltningen får i uppdrag att sammanställa resultatet 

för varje förskoleområde och lämna redovisningen till respektive 
förskolechef för analys och åtgärder. 

 
 
 Jaana Tilles (s) framhåller som särskilt yttrande från s-gruppen att 

det är beklagligt att svarsfrekvensen är så låg. 
 _______ 
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Särskilda insatser för barn- och ungdomar på Åby gärde 

AU § 71  

BoN § 24 BoN § 72 Dnr 1995.081   901  
 
 Barnomsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 17 februari 

1998 att hemställa om yttrande från berörda nämnder angående 
barnomsorgsnämndens förslag 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. 

 
 
 Som yttrande har socialnämndens protokoll 1998-03-10 § 32 

inkommit till barnomsorgsnämnden. 
 Socialnämnden har vid sitt sammanträde 10 mars beslutat att: 
 tillstyrka fortsatt verksamhet vid Åbykojan, att socialförvaltningen 

medverkar med en fältassistent på halvtid under 1998 och att 
socialnämndens medverkan i verksamheten årligen ska prövas i 
samband med upprättande av verksamhetsplan. 

  
 Protokoll från fritidsnämndens sammanträde 98-04-21 § 20 

föreligger. 
  
Bil.3 Till dagens sammanträde har yttrande inkommit från grundskole-

nämndens arbetsutskott samt från grundskoleförvaltningens resurs-
team. Yttranden föreligger. 

 
 Arbetsutskottets förslag: 
  
 Barnomsorgsnämnden ställer sig bakom verksamheten med ett 

konstaterande att verksamheten även vänder sig till förskolebarn. 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Enligt arbetsutskottets förslag. 
 Barnomsorgsnämnden ställer sig bakom verksamheten med ett 

konstaterande att verksamheten även vänder sig till förskolebarn 
 _______ 
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Verksamhetsberättelse för enskild verksamhet 

AU § 72 BoN § 73 Dnr 1998.024   913 

 
 Verksamhetsberättelser från enskild verksamhet skall enligt avtalen 

vara inlämnade till barnomsorgsförvaltningen senast 15 april 
respektive år. 

 Verksamhetsberättelser har endast inkommit från 4 enheter. 
 Verksamhetsberättelserna 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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Motion; kommunal lekpark i Vallentuna centrum 

AU § 73 BoN § 74 Dnr 1998.023   332 

 
 Kommunstyrelsen har anhållit om yttrande över socialdemokraternas 

motion angående en kommunal lekpark i Vallentuna centrum. 
 
 Anhållan om yttrande och motion från socialdemokraterna föreligger. 
 
 Tjänsteskrivelse 1998-04-28 föreligger. 
 
  
 Arbetsutskottets förslag: 
  
 Enligt förvaltningens förslag. 
 Barnomsorgsnämnden ställer sig bakom motionen om kommunal 

lekplats i Vallentuna centrum.  
  
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Enligt arbetsutskottets förslag. 
 Barnomsorgsnämnden ställer sig bakom motionen om kommunal 

lekplats i Vallentuna centrum. 
 
 Nils Lage Holmbom (m) deltar inte i beslutet. 
 _______ 
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Anmälningsärenden 

AU § 74 BoN § 75 

 
 Ordförande Elisabeth Fagerlund (c) och förvaltningschef Marianne 

Afzelius informerar om: 
 
 1. Arbete med allergianpassning av avdelningar på Östra Ormsta, 

Granåsa och Kragstalunds förskolor. 
 
 2. Förvaltningens uppdrag att revidera dokumentet ” Mål och kvalitet 

för barnomsorgen i Vallentuna”. 
 
 3. Barnomsorgens deltagande på Expo 14-17 maj 1998. 
 
 4. Förskolans dag 14 maj 1998. 
 
 5. Åtgärdsplan vid brand. 
 
 6. Kommunfullmäktiges beslut om revidering av barnomsorgs-

nämndens reglemente. KF protokoll 980406 föreligger. 
 
 7. Olimpia Pandelara (sol) har till kommunfullmäktige anmält att hon 

säger upp sitt uppdrag som ledamot i barnomsorgsnämnden. 
 
Bil. 4 8. Kommunstyrelsens ordförande Birgitta Almlöf har tillskrivit 

barnomsorgsnämnden angående beslutet om förändrad 
verksamhetsomfattning för barn 3-5 år som får syskon.  

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

BoN § 76 
  
 1 Protokoll 
 1.1 Kommunfullmäktige 1998-04-06 §§ 22-24 
  Kommunstyrelsen 1998-02-16 §§ 32-47 
  1998-03-23, §§ 48-66 
  KSAU 1998-04-16, § 56 
    
 2 Övriga rapporter och delgivningar  
 2.1 Skolverket nr 7/98 
 2.2 Sv Kommunförbundets cirkulär 1998:50 
 2.3 NOU info mars 1998 
 2.4 För kännedom : Utökad verksamhet för Södra Roslagens 

förskolor AB 
 2.5 Anmälan till polismyndigheten i Stockholms län: Brand 

Kantarellen 1998-04-16, brand Kragstalund 1998-04-30,  
  inbrott Ö.Ormsta 1998-04-27 
 
 3 Delegationsbeslut Arbetsutskott 
 3.1 Interkommunal placering- Danderyd 
 3.2 Interkommunal placering- Täby 
  
 
 4 Delegationsbeslut barnomsorgschef 
 4.1 Avbetalningsplan 
 4.2   Beslut om nedsättning av barnomsorgsavgift 
 4.3   Tolkning av regler och riktlinjer 
 4.4   Tolkning av regler och riktlinjer 3-5 år 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Lägga informationen till handlingarna. 
 _______ 
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Rickeby Flames 

BoN § 77 

 Personalkooperativet Rickeby Flames har tillskrivit förvaltningen och 
vissa av nämndens ledamöter och ersättare. 

 Lou-Lou Bäärnhielm-Berg delger brevet för nämnden och informerar 
om sitt möte med representanter för verksamheten. 

 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Förvaltningen får i uppdrag att besvara brevet med klargörande av 

vilka regler som fastställts för samtliga verksamheter och vilka regler 
som eventuellt kan regleras i avtal. 

 _______ 
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Uppvaktning 

BoN § 78 

  Ordförande Elisabeth Fagerlund (c) och Nils Lage Holmbom (m) 
  uppvaktar, på barnomsorgsnämndens vägnar, förvaltningschefen 
  Marianne Afzelius. 
 
 Marianne Afzelius tackar för nämndens uppvaktning på 
 50-årsdagen. 
 _______ 
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