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VALLENTUNA KOMMUN 
Barnomsorgsnämnden 

 PROTOKOLL 
 1998-08-25 1 

 
Plats och tid för 
sammanträdet 
 

Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna torg 1, Vallentuna 
Tisdag 25 augusti 1998, kl 19.00 - 20.00 

Beslutande Elisabeth Fagerlund (c) ordförande 
Nils Lage Holmbom (m) 
Karin Wingqvist (c) ers för Margareta Öhman (m) 
May-Britt Brantingson (m) 
Birgitta Karlsson (kd) ers för Annika Fagerberg (fp) 
Karin Dahl-Strandin (s) 
Kerstin Zetterman (s) ers för Lena Sternhoff (s) 
Anita Jonerin (s) ers för Jaana Tilles (s) 
Christine Nerelius (sol) ers för Katarina Lindered (sol) 
 

Övriga deltagare Marianne Afzelius, barnomsorgschef 
Annica Pellnor 
Lou-Lou Bäärnhielm-Berg 
Jonas Knutson §§ 100 - 103 
Monika Husberg, Lärarförbundet §§ 100 - 111 

Utses att justera senast 
1998-09-08 
 

Kerstin Zetterman (s) 
 

Justeringens plats 
 

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna 
 
 

Sekreterare Annica Pellnor 
 
 

Paragrafer  
100 - 120 

Ordförande Elisabeth Fagerlund (c) 
 
 

Justerande  Justeringsdatum 
_________________________________________________________________________  

BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barnomsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum  
Datum för anslags 
uppsättande  
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nedtagande  
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Tack 

BoN § 100 

 
 Christine Nerelius (sol) framför ett varmt tack från Olimpia Pandelara 

(sol) för barnomsorgsnämndens blomsterhälsning. 
 _______ 
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Delårsbokslut 1998-06-30 

BoN § 101 

AU § 105  Dnr 1998.005   042 

 
 Från kommunstyrelsen har uppdragits åt nämnderna att upprätta 

delårsbokslut per 1998-06-30. Delårsrapporten innehåller en 
redogörelse av resultatet för räkenskapsårets första sex månader 
och en prognos över förväntat utfall vid årsskiftet. 

 Delårsrapporten har överlämnats till kommunledningskontoret 1998-
07-20. 

 
 Delårsrapport 1998-06-30 föreligger. 
 
 Arbetsutskottets förslag: 
  
 Enligt barnomsorgsförvaltningens förslag. 
 Barnomsorgsnämnden godkänner upprättat delårsbokslut 1998-06-

30 och lägger informationen till handlingarna. 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Enligt arbetsutskottets förslag. 
 Barnomsorgsnämnden godkänner upprättat delårsbokslut 1998-06-

30 och lägger informationen till handlingarna. 
 _______ 
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Barnomsorgstaxa 1999 

BoN § 102  Dnr 1998.030   906 
BoN § 82 
AU § 106 AU § 80 
 
 Barnomsorgsnämnden återremitterade vid sitt sammanträde 1998-

06-16 arbetsutskottets förslag:  
 ” Barnomsorgsnämnden höjer avgifterna för ensamstående som är 

arbetslösa med 5 % och för maka/samboende med ytterligare 50 % 
så att samma relation gäller för arbetslösa som för andra 
familjekategorier.” 

  
 Barnomsorgsförvaltningen fick i uppdrag att ytterligare utreda 

förslaget: 
  
 Genom denna förändring kommer taxaskillnaden mellan kategorin 

ensamstående och kategorin makar/sammanboende att vara 
principiellt lika, oavsett om de betalar som arbetslösa eller som 
övriga. Den nuvarande taxakonstruktionen innebär istället att 
makar/sammanboende betalar lika mycket som ensamstående om de 
tillhör kategorin arbetslösa medan makar/sammanboende betalar ca 
40-60% mer om de har arbete än vad ensamstående gör.  

 
 
 Arbetsutskottets förslag: 
  
 Enligt barnomsorgsförvaltningens förslag. 
 Barnomsorgsnämnden höjer avgifterna för ensamstående som är 

arbetslösa med 5 % och för maka/samboende med ytterligare 50 %. 
 
 
 Karin Dahl-Strandin (s) föreslår inkomstrelaterad taxa hel- och halvtid 

i 11 månader. 
 Christine Nerelius (sol) stöder s-förslaget om inkomstrelaterad taxa. 
 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Enligt arbetsutskottets förslag. 
 Barnomsorgsnämnden höjer avgifterna för ensamstående som är 

arbetslösa med 5 % och för maka/samboende med ytterligare 50 %. 
 
 Reservation från Karin Dahl-Strandin (s), Anita Jonerin (s), Kerstin 

Zetterman (s) och Christine Nerelius (sol) till förmån för Karin Dahl-
Strandins (s) förslag. 

 _______ 
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Barn med behov av barnomsorgsplatser 

BoN § 103 

AU § 107  Dnr 1998.008   908 

 
 Lou-Lou Bäärnhielm-Berg informerar om behovet av barnomsorgs-

platser augusti-oktober 1998. 
Bil. 1 Redovisning 1998-08-25 föreligger. 
  
  Arbetsutskottet har givit förvaltningen i uppdrag att undersöka 
  möjligheterna till ytterligare barnomsorgsplatser i Karby.  
 
  Ordförande Elisabeth Fagerlund (c) föreslår att förvaltningen får i 
  uppdrag att agera så att behovet av barnomsorg i Karby löses.  
  Om ärendet brådskar i handläggning informeras arbetsutskottet  
  telefonledes och ordförande fattar beslut i ärendet. 
 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
  
 1. Lägga informationen till handlingarna. 
  2. Enligt ordförande Elisabeth Fagerlunds (c) förslag. 
  Förvaltningen får i uppdrag att agera så att behovet av barnomsorg i 
  Karby löses.  
  Om ärendet brådskar i handläggning informeras arbetsutskottet  
  telefonledes och ordförande fattar beslut i ärendet. 
 _______ 
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Detaljplan Västanberga 1:3 m fl fastigheter i Vallentuna kommun 

BoN § 104 

AU § 108  Dnr 1998.040   214 

 
 Byggnadsnämnden har översänt detaljplan för området och emotser 

eventuella synpunkter senast 1998-08-31. 
 
 Tjänsteskrivelse 1998-07-30 föreligger. 
 
  
 Arbetsutskottets förslag: 
  
 Enligt barnomsorgsförvaltningens förslag. 
 Barnomsorgsnämnden tillstyrker detaljplanen för Västanberga 1:3 

och s:1. 
 Behov av barnomsorgsplatser i området beräknas inrymmas inom 

befintliga förskolor, i enlighet med prognos 98A. 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Enligt arbetsutskottets förslag. 
 Barnomsorgsnämnden tillstyrker detaljplanen för Västanberga 1:3 

och s:1. 
 Behov av barnomsorgsplatser i området beräknas inrymmas inom 

befintliga förskolor, i enlighet med prognos 98A. 
 _______ 
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Programsamråd Säby - Uthamra  

BoN § 105 

AU § 109  Dnr 1998.041   214 

 
 Enligt beslut i byggnadsnämnden ska programsamråd genomföras 

för Säby-Uthamra. Eventuella synpunkter skall vara stadsarkitekt-
kontoret tillhanda senast 1998-08-15. 

 
 Tjänsteskrivelse 1998-07-30 föreligger. 
 
 Arbetsutskottets förslag: 
  
  Barnomsorgsnämnden tillstyrker ej planläggningen att möjliggöra 
  permanentboende i området Säby-Uthamra. 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Enligt arbetsutskottets förslag. 
  Barnomsorgsnämnden tillstyrker ej planläggningen att möjliggöra 
  permanentboende i området Säby-Uthamra. 

_______ 
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Programsamråd för område vid Lingsbergsvägen 

BoN § 106 

AU § 110  Dnr 1998.042   214 

 Enligt beslut i byggnadsnämnden ska programsamråd genomföras 
för område vid Lingsbergsvägen. Eventuella synpunkter skall vara 
stadsarkitektkontoret tillhanda senast 1998-08-31. 

 
 Tjänsteskrivelse 1998-07-30 föreligger. 
 
 Arbetsutskottets förslag: 
  
 Enligt barnomsorgsförvaltningens förslag. 
 Behov av barnomsorgsplatser i området kan troligen inte lösas inom 

befintlig verksamhet. Barnomsorgsnämnden har äskat budgetmedel 
till ny förskola i Haga och behov av barnomsorgsplatser inom 
området vid Lingsbergsvägen bör inrymmas i den planerade 
verksamheten. 

 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Enligt arbetsutskottets förslag. 
 Behov av barnomsorgsplatser i området kan troligen inte lösas inom 

befintlig verksamhet. Barnomsorgsnämnden har äskat budgetmedel 
till ny förskola i Haga och behov av barnomsorgsplatser inom 
området vid Lingsbergsvägen bör inrymmas i den planerade 
verksamheten. 

 _______ 
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Ändring av detaljplan för delplan 1, Bällstaberg 

BoN § 107 

AU § 111  Dnr 1998.043   214 

 
 Stadsarkitektkontoret har översänt handlingar för programsamråd för 

ändring av detaljplan för delplan 1, Bällstaberg. 
 
 Eventuella synpunkter på programmet ska vara byggnadsnämnden 

tillhanda senast den 17 augusti 1998. 
 
 Tjänsteskrivelse 1998-07-30 föreligger. 
 
  
 Arbetsutskottets förslag: 
  
 Enligt barnomsorgsförvaltningens förslag. 
 Barnomsorgsnämnden tillstyrker de föreslagna ändringarna i 

detaljplanen under förutsättning att de inte innebär någon förändring i 
prognostiserat behov av barnomsorgsplatser och att hänsyn tas till 
ändrat behov av lekplatser i området som en eventuell följdändring. 

 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Enligt arbetsutskottets förslag. 
 Barnomsorgsnämnden tillstyrker de föreslagna ändringarna i 

detaljplanen under förutsättning att de inte innebär någon förändring i 
prognostiserat behov av barnomsorgsplatser och att hänsyn tas till 
ändrat behov av lekplatser i området som en eventuell följdändring. 

 _______ 
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Om- och tillbyggnad Lindholmen 

BoN § 108 

AU § 112  Dnr 1998.045   287 

 
 Framförhållning inför placering av barn och aktuellt behov av 

barnomsorgsplatser i Lindholmen kan lösas genom en om- och 
tillbyggnad av förskolan i Lindholmen. 

 
 Tjänsteskrivelse 1998-07-30 föreligger. 
 
  
 Arbetsutskottets förslag: 
  
 Enligt barnomsorgsförvaltningens förslag. 
  Lindholmens förskola byggs om och utökas med ca 10 barn- 
  omsorgsplatser. Kostnaden 600 tkr finansieras genom  
  barnomsorgsnämndens investeringsbudget. 
  Som en följdändring utgår äskade budgetmedel ur nämndens 
  verksamhetsplan 1999-2001. 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Enligt arbetsutskottets förslag. 
  Lindholmens förskola byggs om och utökas med ca 10 barn- 
  omsorgsplatser. Kostnaden 600 tkr finansieras genom  
  barnomsorgsnämndens investeringsbudget. 
  Som en följdändring utgår äskade budgetmedel ur nämndens 
  verksamhetsplan 1999-2001. 
 _______ 
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Delegation - resa till barnomsorgsverksamhet 

BoN § 109 

AU § 113  1998.049   002 

 
 I arbetet kring placeringar av barn med behov av särskilt stöd inom 

barnomsorgen kan även resor till verksamheten bli aktuell som en 
insats. 

 
 Arbetsutskottets förslag: 
  
 Enligt barnomsorgsförvaltningens förslag. 
 Barnomsorgschefen tilldelas delegation att fatta beslut om 

medgivande till resor till barnomsorgsverksamhet. 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Enligt arbetsutskottets förslag. 
 Barnomsorgschefen tilldelas delegation att fatta beslut om 

medgivande till resor till barnomsorgsverksamhet. 
 _______ 
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Anmälningsärenden 

BoN § 110 1. Seminarium om barnomsorgens del i kommunens barn och 
ungdomspolitiska hadnlingsprogram den 13 november 1998. 

AU § 114 
 2. Barnomsorgskontoret har anställt Camilla Hagen som ekonom och 

Elisabeth Fäldt-Johansson som assistent. 
 
 3. Resterande upplaga av barnomsorgstaxan 1997 kommer att förses 

med ändringsetikett. 
 
 4. Öppna förskolan kommer från hösten att finnas i Frösundagården 

en eftermiddag i veckan.  
 
 5. Allergiavdelningen är färdigställd på Granåsa. Arbeten pågår vid 

Kragstalund. 
 
 6. Kantarellens förskola är återuppbyggd efter branden. 
  
 7. Zetterlundsvägs Samfällighetsförening har avslagit 

barnomsorgsnämndens framställan om att få sätta staket runt 
lekplats intill Blåsippans förskola. 

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

BoN § 111   

 1 Protokoll 
 1.1 Kommunfullmäktige 1998-05-18 § 31 
  Kommunfullmäktige 1998-06-15 § 38 
  Kommunstyrelsen 1998-06-02 §§ 82-97 
   
    
 2 Övriga rapporter och delgivningar  
 2.1 Sv Kommunförbundets cirkulär 1998:95,1998:99, 1998:88 
 2.2 Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 1998-07-20  
  Brev ”Till Dig som arbetar i förskolan” 
 2.3 Regeringskansliet Utbildningsdepartementet Nyhetsbrev nr 3:98 
 2.4 Vallentuna kommun Revisionen juni 1998 - Per Knutas 

nyanställd medarbetare 
  
 3 Delegationsbeslut Arbetsutskott 
 3.1 Turbundna resor 
  
 
 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 
 
 5      Ordförandebeslut 
 5.1   Attesträtt under förskolechefernas semester 
 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Lägga informationen till handlingarna. 
 _______ 
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Enskilda ärenden 

BoN § 112 - 120 

AU § 115 - 122 Se särskilt protokoll för enskilda ärenden 

 _______ 


