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Information om:
- Två förskolor i området har fått vatten- och mögelskador.
Barnen har flyttats till andra befintliga förskolor, vilket lett
till platsbrist och svårigheter att uppfylla platsgarantin. Det
finns en byggnad i en parklek och den kommer att användas
som förskolelokal tills vidare. Paviljonger är ett alternativ,
men det tar lång tid med bygglov och andra administrativa
åtgärder i samband med en tillfällig etablering för att det ska
kunna vara ett alternativ i det akuta läge vi har nu. På längre
sikt kommer flera nya lokaler för förskolor att byggas,
främst inom ramen för Fokus Skärholmen.
- Förvaltningen ska ändra sitt arbetssätt i och med att barn
med autism som idag går på en specialförskola i nuläget inte
förbereds för en inkludering i skolan. Ett nämndärende om
detta kommer att komma framöver.
- Treåringen: ordförande och vice ordförande har fått
förvaltningens svar på politikernas inkomna synpunkter, för
vidare spridning till respektive politiska grupper.
- Maria informerar om att Insyn ersätts av Meetings Plus.
- Maria informerar på den slutna delen om samarbetsformer
mellan nämnd och förvaltning.
- Upphandling av fritidsverksamhet. Anbudstiden har
förlängts med två veckor och ärendet kommer upp för beslut
i juninämnd.
- Nämndens öppna möte kommer att besökas av medborgare
som har synpunkter på ev ombildning av hyresrätter i
området.
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Genomgång av nämndens ärenden den 28 mars.
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