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Budgetuppföljning 1998-10-31 

AU § 148 BoN § 137 Dnr 1998.005   042 

 
Bilaga 1 Budgetuppföljning för 10 månader föreligger. 
 Camilla Hagen redovisar budgetuppföljningen för oktober 1998. 
 Ny rättad version medföljer protokollet. 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Lägga informationen till handlingarna. 
 _______ 
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Detaljbudget 1999     

AU § 149 BoN § 138 Dnr 1998.005   042 

 
 
 Barnomsorgsförvaltningens förslag till preliminär detaljbudget för 

1999 föreligger. 
  
 Barnomsorgschef Marianne Afzelius, Lou-Lou Bäärnhielm-Berg och 

Camilla Hagen redogör för förslaget till detaljbudget. 
 
  
  Ordförande Elisabeth Fagerlund (c) redogör för arbetsutskottets 
  beslut och förslag från det extra arbetsutskottet samma dag. 
  
 Lena Sternhoff (s) föreslår att 3-5-åringarna får vara kvar när de får 

syskon. 
 
 Arbetsutskottets förslag: 
  
 1. Enligt förvaltningens förslag punkt 1. 
  Regler och riktlinjer ändras från 1 juli 1999 så att enbart 5-åringarna 
  får behålla sin barnomsorgsplats när de får syskon. En beräknad 
  besparing på 375 tkr. 
  
 2. Enligt förvaltningens förslag punkt 2. 
 Utredartjänsten inrättas 20/tim/vecka från januari. Finansieras 
 delvis genom neddragning av projektledartimmar inom Åby. 
 
 3. Enligt förvaltningens förslag punkt 4. 
  Åby-projektet föreslås fortsätta under förutsättning att de tre övriga 
  nämnderna betalar sin del. Beräknad kostnad för 1999 är 85 tkr. 
 
  4. Enligt förvaltningens förslag punkt 5. 
  För verksamheten barn med behov av särskilt stöd budgeteras 
  1 Mkr. för resurspersoner och fortbildning. 
 
 5. Enligt förvaltningens förslag punkt 6. 
  Förvaltningen får i uppdrag att se över regler och riktlinjer  
  avseende § 18 individuell prövning. 
 
  6. Enligt ordförande Elisabeth Fagerlunds (c) förslag. 
  De fria pedagogiska luncherna återinförs men att personalen får 

betala 8 kr- för frukost och 5 kr för mellanmål. 
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 7. Enligt förvaltningens förslag punkt 7. 
  Barnomsorgsnämnden godkänner och fastställer detaljbudget för 
  1999. 
 
 8. Enligt förvaltningens förslag punkt 8. 
  Förvaltningen får i uppdrag att, i enlighet med nämndens beslut 
  rörande detaljbudget 1999, ändra barnomsorgsnämndens verksam-
  hetsplan för 1999 och överlämna till kommunledningskontoret. 
 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Enligt arbetsutskottets förslag. 
  1. Regler och riktlinjer ändras från 1 juli 1999 så att enbart 
  5-åringarna får behålla sin barnomsorgsplats när de får syskon.  
  En beräknad besparing på 375 tkr. 
 
 2. Utredartjänsten inrättas 20/tim/vecka från januari. Finansieras 
 delvis genom neddragning av projektledartimmar inom Åby. 
 
 3. Åby-projektet föreslås fortsätta under förutsättning att de tre övriga  
 nämnderna betalar sin del. Beräknad kostnad för 1999 är 85 tkr. 
 
  4. För verksamheten barn med behov av särskilt stöd budgeteras 
  1 Mkr. för resurspersoner och fortbildning. 
   
  5. Förvaltningen får i uppdrag att se över regler och riktlinjer  
  avseende § 18 individuell prövning. 
 
 6. De fria pedagogiska luncherna återinförs men att personalen får 

betala 8 kr för frukost och 5 kr för mellanmål. 
 
  7. Barnomsorgsnämnden godkänner och fastställer detaljbudget för 
  1999. 
 
  8. Förvaltningen får i uppdrag att, i enlighet med nämndens beslut 
  rörande detaljbudget 1999, ändra barnomsorgsnämndens verksam-
  hetsplan för 1999 och överlämna till kommunledningskontoret. 
 
 
 Lena Sternhoff (s, Kerstin Zetterman (s) och Anita Jonerin (s)) 

reserverar sig mot punkt 1 till förmån för Lena Sternhoffs (s) förslag. 
  
 Ajournering av sammanträdet 20.05 - 20.20 
 _______ 
 



VALLENTUNA KOMMUN PROTOKOLL 
Barnomsorgsnämnden 1998-11-17 6 

Detaljplaner för Uthamravägen  

AU § 150 BoN § 139 Dnr 1998.053   214 
 
 
 Stadsarkitektkontoret har översänt detaljplaner för samråd avseende  
 del av Uthamravägen. Eventuella synpunkter ska vara 

byggnadsnämnden tillhanda senast 1998-11-13. 
 
 Barnomsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 1998-10-22 

att delegera eventuellt yttrande till arbetsutskottet. 
 
 Tjänsteskrivelse 1998-10-29 och detaljplan föreligger. 
 
  
 Arbetsutskottets beslut: 
 
 Enligt barnomsorgsförvaltningens förslag. 
 Barnomsorgsnämnden tillstyrker förslaget under förutsättning att 

möjligheterna för bussförbindelser utförs på ett tryggt och trafiksäkert 
sätt och att stor hänsyn tas till barnens behov av en säker trafikmiljö. 
Säkerheten kring eventuella lekplatser i närheten av bussför-
bindelsen bör särskilt uppmärksammas. 

 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Lägga informationen till handlingarna. 
 _______ 
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Detaljplan för delar av Uthamra strand. 

AU § 151 BoN § 140 Dnr 1998.052   214 
 
 
 Stadsarkitektkontoret har översänt detaljplaner för samråd avseende  
 Uthamra strand. Eventuella synpunkter ska vara byggnadsnämnden 

tillhanda senast 1998-11-13. 
 
 Barnomsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 1998-10-22 

att delegera eventuellt yttrande till arbetsutskottet. 
 
 Tjänsteskrivelse 1998-11-29 och detaljplan föreligger. 
 
  
 Arbetsutskottets beslut: 
  
 Lämplig tomt för förskola med plats för 4-5 avdelningar måste 

avsättas för att tillgodose det prognostiserade behovet av 
barnomsorgsplatser i området. Byggnation och planering bör ske i 
samverkan med skolan. 

 
 Nils Lage Holmbom (m) föreslår att barnomsorgsnämnden hemställer 

om att medverka i byggnationen vid Lovisedalsskolan för att tillskapa 
förskoleplatser i området. 

 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Enligt Nils Lage Holmboms (m) förslag. 
 Barnomsorgsnämnden hemställer om att medverka i byggnationen 

vid Lovisedalsskolan för att tillskapa förskoleplatser i området. 
 _______ 
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Detaljplan för område vid Björnbodavägen 

AU § 152 BoN § 141 Dnr 1998.054   214  
 
 
 Stadsarkitektkontoret har översänt detaljplaner för samråd avseende 

område vid Björnbodavägen. Eventuella synpunkter ska vara 
stadsarkitektkontoret tillhanda senast 1998-11-09. 

 
 Barnomsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 1998-10-22 

att delegera eventuellt yttrande till arbetsutskottet. 
 
 Tjänsteskrivelse 1998-10-29 och detaljplan föreligger. 
 
 Arbetsutskottets beslut: 
 
 Enligt barnomsorgsförvaltningens förslag. 
  Barnomsorgsnämnden har inget att erinra emot rubricerad detaljplan 
  men understryker svårigheterna att i dagsläget veta det exakta 
  behovet av barnomsorgsplatser i området. 
 
 Arbetsutskottets beslut: 
 
  Enligt ordförande Elisabeth Fagerlunds (c) förslag. 
  Förvaltningen får i uppdrag att specificera behovet av tomter och 
  barnomsorgsplatser i södra Vallentuna. Syftet är att ytterligare 
  konkretisera behovet för att påskynda arbetet med att tillskapa nya 
  barnomsorgsplatser enligt tidigare yttranden över detaljplaner för 
  bland annat Bällstaberg och Uthamraområdet samt uttalade  
  investeringsförslag i barnomsorgsnämndens verksamhetsplaner.  
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Lägga informationen till handlingarna. 
 _______ 
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Detaljplan för Säby-Uthamra 

AU § 153 BoN § 142 Dnr 1998.041   214 
 
 Stadsarkitektkontoret har översänt detaljplaner för samråd avseende 

Säby-Uthamra. Eventuella synpunkter ska vara byggnadsnämnden 
tillhanda senast 1998-11-06. 

 
 Barnomsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 1998-10-22 

att delegera eventuellt yttrande till arbetsutskottet. 
 
 Tjänsteskrivelse 1998-10-29 och detaljplan föreligger. 
 
  Barnomsorgsförvaltningen har inget nytt att tillägga i ärendet och 
  överlämnar rubricerad detaljplan till barnomsorgsnämnden för 
  eventuell ytterligare synpunkt. 
 
  
 Arbetsutskottets beslut: 
 
 Enligt Karin Dahl-Strandin (s) förslag. 
 Med hänsyn till de ändrade förutsättningarna om permanentboende 

måste lämplig tomt avsättas för barnomsorgsplatser med 1-2 
avdelningar. 

 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Lägga informationen till handlingarna. 
 _______ 
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Detaljplan för del av Bällstaberg 1 

AU § 154 BoN § 143 Dnr 1998. 055   218 

 
 Stadsarkitektkontoret har översänt detaljplan för samråd för del av 

Bällstaberg 1. Eventuella synpunkter ska vara byggnadsnämnden 
tillhanda senast 1998-12-01. 

 
 Tjänsteskrivelse 1998-10-29 och detaljplan föreligger. 
 
  Barnomsorgsförvaltningen har inget nytt att tillägga än att poängtera 
  behovet av ytterligare barnomsorgsplatser i området och överlämnar 
  ärendet till barnomsorgsnämnden för eventuell ytterligare 
kommentar. 
 
 Arbetsutskottets beslut: 
 
  Ärendet ingår i förvaltningens uppdrag att konkretisera behovet av 
  tomter och barnomsorgsplatser för södra Vallentuna. 
 
 Arbetsutskottets förslag: 
  
 Enligt Nils-Lage Holmboms (m) förslag. 
  Barnomsorgsnämnden poängterar att behovet av barnomsorgs-
  platser måste kunna tillgodoses i takt med bostadsbyggandet. 
 
 
 Nils Lage Holmbom (m) föreslår att byggnationen av förskoleplatser i 

området tidigareläggs så att behovet av förskoleplatser kan 
tillgodoses i takt med bostadsbyggandet och inflyttningen i området. 

 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Enligt Nils Lage Holmboms (m) förslag. 
 Byggnationen av förskoleplatser i området tidigareläggs så att 

behovet av förskoleplatser kan tillgodoses i takt med 
bostadsbyggandet och inflyttningen i området. 

 _______ 
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Behov av barnomsorgsplatser 

AU § 155 BoN § 144 Dnr 1998.008   908 

 

  Tjänsteskrivelse med redovisning av barn med behov av  
  barnomsorgsplatser november 1998 - mars 1999 föreligger.  
 
Bilaga 2  Lou-Lou Bäärnhielm-Berg redovisar behovet av platser december 
  1998 - mars 1999. 
 
  Ordförande Elisabeth Fagerlund (c) informerar om arbetsutskottets 
  beslut 1998-11-05. 
 
 Arbetsutskottets beslut: 
 
  1. Enligt förvaltningens förslag punkt 1 
  Garnstugan förhyrs på 3 år. Kostnaden beräknas till 670 tkr för 
  perioden 1999-2001. 
 
  2. Barnomsorgsnämnden begär hos kommunfullmäktige att 
  överskjutande investeringsmedel från om- och tillbyggnaden vid 
  Karby förskola (500 tkr) används till att finansiera behoven av 
  barnomsorgsplatser i Karby ( Karby annex och Garnstugan) samt 
  behoven av barnomsorgsplatser i södra och centrala Vallentuna. 
    
  Denna del av  AU § 155 förklaras omedelbart justerad 1998-11-05. 
 
 
 Arbetsutskottets förslag: 
  
 Enligt barnomsorgsförvaltningens förslag punkt 2,3 och 4 och Karin 

Dahl-Strandins (s) förslag. 
 
  a. Anställa dagbarnvårdare jan.- juli, kostnad per dagbarnvårdare 
  beräknas till 25 tkr /mån 
 
  b. Köpa platser i andra kommuner, kostnad per plats ca 5 tkr  
  /mån/barn 
 
  c. Lägga ner öppna förskolan vid Ekeby daghem. 
 
 d. Öppna förskolan vid Stendösvägen utökar sitt öppethållande. 
  
  Ordförande Elisabeth Fagerlund (c) föreslår att om anställning av 
  dagbarnvårdare inte lyckas fullt ut placeras två extra barn per 
  förskoleområde. 
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 Margareta Öhman (m) och Nils Lage Holmbom (m) yrkar bifall till 

förslaget. 
 
 Birgitta Karlsson (kd) föreslår att även enskild verksamhet tillfrågas 

om mån av plats. 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
  Enligt arbetsutskottets förslag a,b,c och d, ordförande Elisabeth 
  Fagerlunds (c) förslag och Birgitta Karlssons (kd) förslag. 
 
  1. Anställa dagbarnvårdare jan.- juli, kostnad per dagbarnvårdare 
  beräknas till 25 tkr /mån 
  2. Köpa platser i andra kommuner, kostnad per plats ca 5 tkr  
  /mån/barn 
 3. Lägga ner öppna förskolan vid Ekeby daghem. 
 4. Öppna förskolan vid Stendösvägen utökar sitt öppethållande. 
  5. Om anställning av dagbarnvårdare inte lyckas fullt ut placeras två 
  extra barn per förskoleområde. 
 6. Enskild verksamhet tillfrågas om mån av plats. 
 _______ 
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Budgetuppföljning för respektive förskoleområde 

AU § 156 BoN § 145 Dnr 1998. 032   042 

 Förvaltningen har i samråd med förskolecheferna följt upp budgeten 
för nio månader för respektive förskoleområde. 

 
 Tjänsteskrivelse 1998-11-04 föreligger. 
 
 Arbetsutskottets beslut: 
 
 Lägga informationen till handlingarna. 
 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Lägga informationen till handlingarna. 
 _______ 
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Anmälningsärende 

AU § 157 BoN § 146 
 
 Ordförande Elisabeth Fagerlund (c) och barnomsorgschef Marianne 

Afzelius redogör för anmälningsärenden. 
 
 1. Miljö- och hälsoskyddskontoret har informerat om medel till 

förfogande för barnomsorgens del för fortsatt arbete med Agenda21. 
 Förskolechef Irene Palo är utsedd att ansvara för samordningen av 

det fortsatta arbetet. 
 
 2. Till budgetuppföljningen för kvartal 3/98 har förvaltningen 

kompletterat med prognos för investeringsbudgeten 1998.  
 
 3. Förvaltningen har påbörjat arbetet med att ta fram förslag till 

riktlinjer avseende barn med behov av särskilt stöd enligt §9 
skollagen. 

 
 4. Barnomsorgens förslag till riktlinjer för allergianpassad förskola 

redovisas för allergikommittén 17 november. 
 
 5. Protokoll från nämndsammanträden 1998 kommer att finnas 

tillgängliga på kommunens hemsida. 
 
 6. Barnomsorgsnämndens sammanträde den 17 december förläggs 

till Lilla Nygård, Täby. Före sammanträdet inbjuds nämnden till 
gemensam julmiddag kl. 18.30. 

 
 7. En studiecirkel om läroplanens för förskolan startar under hösten 

och fortsätter under våren för all verksamhet. 
 
 Arbetsutskottets förslag: 
 
 Lägga informationen till handlingarna. 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Lägga informationen till handlingarna. 
 _______ 
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Upphandling av enskilt familjedaghem 

AU § 158 BoN § 147 Dnr 1998.022   918 

AU § 144, BoN § 130  

Barnomsorgsnämnden återremitterade 1998-10-22 ärendet om ev 
upphandling av barnomsorgsplatser i enskilt familjedaghem. Ärendet 
om upphandling initierades med anledning av inkommen 
intresseanmälan från XXXX XXXX och XXXX XXXX. 

Arbetsutskottets förslag: 

Enligt ordförande Elisabeth Fagerlunds (c) förslag. 
1. Barnomsorgsplatser i familjedaghem i enskild regi upphandlas
genom förenklat upphandlingsförfarande
2. Förvaltningen får i uppdrag att tillskriva Nämnden för offentlig
upphandling för att få skriftligt klargörande angående upphandling av
barnomsorgsplatser.

Lena Sternhoff (s) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag 1. 

Barnomsorgsnämndens beslut: 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

1. Barnomsorgsplatser i familjedaghem i enskild regi upphandlas
genom förenklat upphandlingsförfarande.
2. Förvaltningen får i uppdrag att tillskriva Nämnden för offentlig
upphandling för att få skriftligt klargörande angående upphandling av
barnomsorgsplatser.

Skriftlig reservation mot nämndens beslut 1 från Lena Sternhoff (s), 
Kerstin Zetterman (s), Anita Jonerin (s) och Jaana Tilles (s): 
” S-gruppen motsätter sig att befintlig familjedaghemsverksamhet 
förvandlas till entreprenader. Kommunen vinner inte på förfarandet 
utan drabbas i stället av onödiga upphandlingskostnader.” 
_______ 
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Upphandling av barnomsorgsplatser i enskild verksamhet 

AU § 159 BoN § 148 

Barnomsorgsnämnden har sagt upp avtalet med en enskild 
verksamhet. Avtalet gäller motsvarande antal platser för en förskola 
med 4 avdelningar. 

Arbetsutskottets förslag: 

Enligt barnomsorgsförvaltningens förslag. 
Barnomsorgsnämnden beslutar att enkel upphandling skall äga rum 
för 80 barnomsorgsplatser i enskild verksamhet. 

Barnomsorgsnämndens beslut: 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
Barnomsorgsnämnden beslutar att enkel upphandling skall äga rum 
för 80 barnomsorgsplatser i enskild verksamhet. 
_______ 
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Beslutsattest Karby annex och Garnstugan 

AU § 160 BoN § 149 

Förskolechef Kerstin Strängbäck kommer att ansvara för 
verksamheten vid Karby annex ( Tallstigen 12) och vid den 
planerade verksamheten på Garnstugan. 

Arbetsutskottets beslut: 

Under förutsättning att barnomsorgsnämnden godkänner beslutet 
beslutar arbetsutskottet enligt förvaltningens förslag. 
Till ansvarig för verksamheten utses förskolechef Kerstin Strängbäck 
med beslutsattest från 1998-11-01 
Ersättare utses när personaltillsättningen är klar. 
Ansvar 921 projekt 9250 

Barnomsorgsnämndens beslut: 

Arbetsutskottets beslut godkänds. 
_______ 
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Barnomsorgsnämndens sammanträde januari 1999 

AU § 163 BoN § 150 

Barnomsorgsförvaltningen föreslår att datum för 
barnomsorgsnämndens sammanträde i januari blir den 14 januari 
1999. 

Arbetsutskottets förslag: 

Barnomsorgsnämndens sammanträde i januari 1999 blir den 12 
januari. 

Nils Lage Holmbom (m) förslår att sammanträdet börjar kl. 19.30 

Ordförande Elisabeth Fagerlund (c) föreslår att sammanträdet börjar 
kl. 19.00. 

Barnomsorgsnämndens beslut: 

Barnomsorgsnämndens sammanträde i januari 1999 äger rum den 
12 januari kl. 19.00. 
_______ 
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Platsberedande åtgärder för barnomsorgsplatser 

AU § 164 BoN §151 

 
 Barnomsorgschef Marianne Afzelius föreslår att inom driftbudgeten 

för 1998 avsätts medel (300-400 tkr) till utrustning av de nya 
avdelningarna vid Karby annex, Garnstugan, Lindholmen och Ekeby. 

 
 Arbetsutskottets förslag: 
  
 Enligt förvaltningens förslag. 

Inom driftbudgeten för 1998 avsätts medel (300-400 tkr) till utrustning 
av de nya avdelningarna vid Karby annex, Garnstugan, Lindholmen 
och Ekeby. 
 

 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Enligt arbetsutskottets förslag. 

Inom driftbudgeten för 1998 avsätts medel (300-400 tkr) till utrustning 
av de nya avdelningarna vid Karby annex, Garnstugan, Lindholmen 
och Ekeby. 

 ______ 
 


