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Beslutsattestanter och ersättare 1999 

AU § 165 BoN § 152 Dnr 1998.058   002 

 
 Beslutsattestanter skall utses för barnomsorgsnämnden, 

barnomsorgsförvaltningen och respektive förskoleområde för 1999. 
 Förslag föreligger. 
 
 Arbetsutskottets förslag: 
  
 Enligt barnomsorgsförvaltningens förslag. 
 Barnomsorgsnämnden utser beslutsattestanter för 1999. 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Enligt arbetsutskottets förslag. 
 Barnomsorgsnämnden utser beslutsattestanter för 1999. 
 _______ 
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Syskonrabatt - enskild verksamhet/kommunal 

AU § 166 BoN § 153 Dnr 1998.030   906 

 
 Barnomsorgsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda och 

kostnadsberäkna syskonrabatter när föräldrar har barn 1-5 år både i 
enskild och kommunal verksamhet. 

  
 Tjänsteskrivelse 1998-11-25 föreligger samt 

grundskoleförvaltningens skrivelse 1998-11-05 till 
kommunfullmäktige. 

 
  
 Arbetsutskottets förslag: 
  
 Enligt barnomsorgsförvaltningens förslag. 
 Syskonrabatt ges till föräldrar med barn i åldern 1-5 år om barnen är 

placerade både i kommunal och enskild verksamhet. Rabatten avser 
det kommunalt placerade barnet. 

 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Enligt arbetsutskottets förslag. 
 Syskonrabatt ges till föräldrar med barn i åldern 1-5 år om barnen är 

placerade både i kommunal och enskild verksamhet. Rabatten avser 
det kommunalt placerade barnet. 

 _______ 
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Verksamhetsbidrag 1999 

AU § 167 BoN § 154 Dnr 1998.056   915 

 
 Barnomsorgsförvaltningen har utarbetat förslag på verksamhets-

bidrag för kommunal och enskild verksamhet för 1999. 
 Tjänsteskrivelse 1998-11-26 föreligger. Camilla Hagen redogör för 

modellens uppbyggnad och förslaget till verksamhetsbidrag 1999. 
 
 Karin Dahl-Strandin (s) föreslår att man ska ha ett behovsstyrt 

anslagsfinansierat verksamhetsbidrag. 
 
 Nils Lage Holmbom (m) och Margareta Öhman (m) yrkar bifall till 

arbetsutskottets förslag. 
 
 Arbetsutskottets förslag: 
  
 Enligt barnomsorgsförvaltningens förslag. 
 1. Barnomsorgsnämndens fastställer verksamhetsbidrag för 1999. 
 
 2. Eventuella korrigeringar görs i samband med nämndens 

budgetuppföljning efter tre månader. 
 
 Två förslag föreligger. 
 Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Karin 

Dahl-Strandins (s) förslag och finner att nämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag 

 
 Votering begärs och verkställs. 
 Röstresultat: 
 6 ja-röster för arbetsutskottets förslag: 
 Nils Lage Holmbom (m), Margareta Öhman (m), Maj-Britt Brantingson 

(m). Katarina Lindered (sol), Mia Dahlström (m) och Elisabeth 
Fagerlund (c) och 3 nej-röster för arbetsutskottets förslag:  

 Karin Dahl-Strandin (s), Lena Sternhoff (s) och Jaana Tilles (s). 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 1. Barnomsorgsnämndens fastställer verksamhetsbidrag för 1999. 
 
 2. Eventuella korrigeringar görs i samband med nämndens 

budgetuppföljning efter tre månader. 
 
 Skriftlig reservation från Karin Dahl-Strandin (s), Lena Sternhoff (s) 

och Jaana Tilles (s). 
 
 (S)-reservation - VERKSAMHETSBIDRAG 
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 ” Socialdemokraterna protesterar mot att införa ett rent timbaserat 

verksamhetsbidrag, en timbaserad ” barnpeng”. Det går inte ha 
tillräckligt mycket kompetent personal anställd på sådana premisser. 
Förskolorna tvingas banta sin redan hårt ansträngda styrka till ett 
absolut minimum, för att motverka oväntade timförluster. I både 
föräldraenkäten och personal enkäten framkom tydligt att förskolorna 
redan idag har för liten personalstyrka och barngrupperna har av 
ekonomiska skäl blivit alltför stora. Ett rent timbaserat 
verksamhetsbidrag är både barn- och personalfientligt. Varje barn är 
unikt och måste kunna mötas utifrån detta synsätt. Att enbart styra 
resurser efter antalet barn och timmar fungerar inte. 

 
 Vårt förslag bygger på insikten om personalens och 

förskolechefernas kompetens att själva bedöma anslagsbehoven. 
Därför vill vi i stället övergå till en behovsstyrd anslagsfinansierad 
verksamhet byggd på hel- och halvtid. Vi vill kunna ha en stabil 
personalstyrka till glädje för barnen och så att man kan avpassa 
barngruppens storlek och personaltätheten efter en medvetet 
planerad verksamhet styrd av barnens behov.” 

 _______ 
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Budgetuppföljning 1998-11-30. 

AU § 168 BoN § 155 Dnr 1998.005   042 

 
 Budgetuppföljning för 11 månader föreligger. Camilla Hagen redogör 

för budgetuppföljningen. 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Lägga informationen till handlingarna. 
 _______ 
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Barn med behov av barnomsorgsplats 

AU § 169 BoN § 156 Dnr 1998.008   908 

 
 Barnomsorgsförvaltningen redovisar behov av barnomsorgsplatser 

för januari - april 1999. 
  
 Redovisning av behovet av  för januari - mars 1999 föreligger. 
 Lou-Lou Bäärnhielm-Berg redovisar behovet av platser samt 

förvaltningens uppdrag att tillskapa nya platser.  
  
 Karin Dahl-Strandin (s) uttalar (s)-gruppens åsikt att ” det måste bli 

slut på de tillfälliga lösningarna, både ur föräldrarnas och 
personalens synvinkel.” 

 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Lägga informationen till handlingarna. 
 _______ 
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Prognos för behov av barnomsorgsplatser 1999 

AU § 170 BoN § 157 Dnr 1998. 059   909 

 
 Barnomsorgsförvaltningen har dels fått i uppdrag att närmare utreda 

och sammanställa behovet av barnomsorgsplatser för södra 
Vallentuna dels redogöra för eventuellt ytterligare behov av platser i 
övriga delar av kommunen. 

  
 Beträffande utredningen för södra Vallentuna har nu även inkommit 

detaljplan för Bällstaberg delplan. Förvaltningen har därför fått i 
uppdrag att även inkludera synpunkter för denna i prognosärendet. 

 
 Tjänsteskrivelse 1998-12-03 föreligger. 
 
 Arbetsutskottets förslag: 
  
 Enligt barnomsorgsförvaltningens förslag. 
 Materialet rörande behov av barnomsorgsplatser inarbetas i 

kommande planeringsomgång för åren 2000-2003. 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Enligt arbetsutskottets förslag. 
 Materialet rörande behov av barnomsorgsplatser inarbetas i 

kommande planeringsomgång för åren 2000-2003. 
 _______ 
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Åby-projektet 1999 

AU § 171 BoN § 158  

 
 Förvaltningschef Marianne Afzelius informerar om Åby-projektets 

planerade arbete för 1999. 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Lägga informationen till handlingarna med en eloge till personalen 

för deras engagemang i projektet.. 
 _______ 
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Projekt med allergianpassning inom barnomsorgen 1998 

AU § 172 BoN § 159 Dnr 1998.060   914 

 
 Barnomsorgsförvaltningen har sammanställt projektgruppens arbete 

under 1998 samt utarbetat förslag till riktlinjer för allergianpassning 
inom förskolans verksamhet för barn 1-5 år.  

 Sammanställning 1998-12-01 föreligger. 
  
 Arbetsutskottets förslag: 
  
 Enligt Nils Lage Holmboms och förvaltningens förslag. 
 
 1. Förvaltningen får i uppdrag att kontinuerligt följa upp 

verksamheterna ur allergisynpunkt samt fortsätta arbetet med att 
allergianpassa barnomsorgen. 

  
 2. Barnomsorgsnämnden fastställer riktlinjer för allergianpassade 

förskolor för barn 1-5 år enligt projektgruppens förslag. 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Enligt arbetsutskottets förslag. 
 1. Förvaltningen får i uppdrag att kontinuerligt följa upp 

verksamheterna ur allergisynpunkt samt fortsätta arbetet med att 
allergianpassa barnomsorgen. 

  
 2. Barnomsorgsnämnden fastställer riktlinjer för allergianpassade 

förskolor för barn 1-5 år enligt projektgruppens förslag. 
 _______ 
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Detaljplan för del av Ramsta 7:1 

AU § 173 BoN § 160 Dnr 1998.061   214 

 
 Stadsarkitektkontoret har översänt detaljplan för del av Ramsta 7:1. 
 Eventuellt yttrande skall vara byggnadsnämnden tillhanda senast 

1998-12-17. Tjänsteskrivelse 1998-11-25 föreligger. 
  
 Arbetsutskottets förslag: 
  
 Enligt Nils Lage Holmboms (m) och förvaltningens förslag.  
 
 1. All vidare byggnation måste följas av kompletteringar vad gäller 

nytillskott av antalet barnomsorgsplatser. 
 
 2. Detaljplanen för Ramsta arbetas in i planeringen för barnomsorgs-

platser åren 2000-2003. 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Enligt arbetsutskottets förslag. 
 1. All vidare byggnation måste följas av kompletteringar vad gäller 

nytillskott av antalet barnomsorgsplatser. 
 
 2. Detaljplanen för Ramsta arbetas in i planeringen för barnomsorgs-

platser åren 2000-2003. 
 _______ 
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Anmälningsärenden 

Au § 174 BoN § 161 
 
 1. Ny förkortad version av verksamhetsplan för 1999, enligt fastställd 

ram av kommunfullmäktige och beslut i nämnden, arbetas fram av 
förvaltningen. Verksamhetsplanen har även arbetats om sedan 
arbetsutskottets sammanträde. Ny ändrad version föreligger. 

 
 Arbetsutskottet förslag: 
  
 Lägga informationen till handlingarna. 
 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Lägga informationen till handlingarna. 
 _______ 
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Nya förskolor 

AU § 175 BoN § 162 

 

 De nya förskolorna på Tallstigen och i f.d. lägerskolan, Brottby 
föreslås bli kallade: 

 
 a. Förskolan Tallstigen, Tallstigen 12 n.b., 186 70 Brottby  
 b. Förskolan Garnstugan, Lilla Garn, 186 97 Brottby 
 
  
 Arbetsutskottets förslag: 
  
 Enligt barnomsorgsförvaltningens förslag. 
 Namnförslagen överlämnas till namnberedningen för godkännande. 
  
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Enligt arbetsutskottets förslag. 
 Namnförslagen överlämnas till namnberedningen för godkännande. 
 _______ 
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Utrymningsplaner 

AU § 176 BoN § 163 

 Förvaltningen har påbörjat en översyn för att tillsammans med 
tekniska kontoret uppdatera alla utrymningsplaner och göra dessa 
enhetliga för förskolorna. 

  
  
 Arbetsutskottets beslut: 
 
 Enligt barnomsorgsförvaltningens förslag. 
 Nya uppdaterade utrymningsplaner tas fram för kommunala och 

alternativa förskolor samt för öppna förskolans verksamheter. 
Kostnaden finansieras inom ram 1998. 

 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Barnomsorgsnämnden godkänner arbetsutskottets beslut med 

kostnadsberäkning på 4.500 tkr/enhet. 
 _______ 
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Namnändring 

BoN § 164 

 
 Ordförande Elisabeth Fagerlund (c) föreslår att 

barnomsorgsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om 
namnändring från barnomsorgsnämnd till förskolenämnd. 

 
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
  Enligt ordförande Elisabeth Fagerlunds (c) förslag. 
 Barnomsorgsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om  
 namnändring från barnomsorgsnämnd till förskolenämnd. 
 _______ 
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Avtackning 

BoN § 165 

 
 (S)-gruppen framför, genom Karin Dahl-Strandin (s), sitt tack till 
 ordförande Elisabeth Fagerlund (c) för hennes mycket väl utförda 
 arbete och uttalar att de gärna sett att hon fortsatt som 
 ordförande.  

 Mia Dahlström (m) tackar alla för ett trevligt samarbete. 
 
  Nils Lage Holmbom (m) framför hela nämndens tack till  
  ordförande Elisabeth Fagerlund (c) för allt fint arbete som hon utfört. 
 
  Ordförande Elisabeth Fagerlund (c) tackar alla nämndledamöter för 
  de gångna årens arbete och riktar ett särskilt tack till de ledamöter 
  som slutar i barnomsorgsnämnden, till Solidaritetspartiet och till 
  förvaltningen. Alla tillönskas en God Jul och ett Gott Nytt År! 
 _______ 
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Rapporter och delgivningar 

BoN § 166 

  1 Protokoll 
 1.1 Kommunfullmäktige 1998-10-12 §§ 52-57 
  Kommunstyrelsen 1998-10-26 §§ 145 
  Handikapprådet 1998-09-24 §§ 30-41 
    
 2 Övriga rapporter och delgivningar  
 2.1 Sv Kommunförbundets cirkulär 1998: 
  178, 179, 180, 181, 182, 190 
 2.2 Skolverket Nyhetsbrev nr 16/98 
 2.3 Kommunal skolriksdag inbjudan 16-17 mars 1999 
 
 3 Delegationsbeslut barnomsorgschef 
 3.1  Beslut om nedsättning av barnomsorgsavgift 
 3.2  Beslut om interkommunal placering 
 
  
 Barnomsorgsnämndens beslut: 
 
 Lägga informationen till handlingarna. 
 _______ 
 


