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Minnesanteckningar 

 

1. Föregående minnesanteckningar 

Föregående minnesanteckningar läggs till handlingarna, efter viss ju-

stering. 

 

2. Återkoppling från workshop Regional Utvecklings-

strategi för Östergötland 

Hittills har arbetet med att ta fram den nya regionala strategin för 

2040 lett till framtagandet av fem strategiska områden, när det gäller 

arbetsmarknad, matchning och utbildning: 

• I Östergötland finns en inkluderande arbetsmarknad med ett 

högt arbetskraftsdeltagande 

• Östergötland har en arbetsmarknad med en god matchning av 

efterfrågan och utbud på kompetens och arbetskraft 

• Östergötland fungerar som en, sammanhängande arbetsmark-

nad 

• I Östergötland finns goda möjligheter till utbildning och konti-

nuerlig fortbildning och kompetensutveckling. 

• I Östergötland mår arbetskraften bra 
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3. Statistik, nulägesbild och rekommendationer 

Statistik: 

Ungdomsarbetslöshet Finspång 18 – 24 år (Arbetsförmedlingen): 

• september 2019 – 15,3% 

• september 2018 – 14,4% 

 

Långtidsarbetslöshet Finspång 25 – 64 år (Kolada.se) 

• 2019 – 5,1% 

• 2018 – 6,0% 

 

Nulägesbild: 

Redovisning av arbetsdokumentet ”Revidering arbetsmarknadsstra-

tegi – nuläge aktörer oktober 2019”, vilket är en sammanfattande bild 

med tillhörande information av de besök vi haft från verksamheterna 

och annan informationsinhämtning. 

 

Rekommendationer 

Redovisning av arbetsdokumentet ”Revidering arbetsmarknadsstra-

tegi – rekommendationer från nationella och regionala dokument”, 

vilket är en sammanställning av några rekommendationer kring ar-

betsmarknad, som förts fram nationellt och regionalt. 

 

 

4. Fortsatt revidering av stycket Ungdomsarbetslöshet 

i tidigare arbetsmarknadsstrategi. I mån av tid revi-

dera styckena Integration och Breddad lokal ar-

betsmarknad. 

Anteckningar från diskussionen kring stycket Ungdomsarbetslöshet, 

gjordes i ett separat arbetsdokument. 

 

Frågan uppkom angående hur länge den nya reviderade strategin är 

tänkt att gälla? Mandatperioden? 2020 – 2022? Sune och Marie un-

dersöker om det finns någon riktlinje. 

 

Vi behöver lägga in ytterligare arbete för att följa tidsplanen. Ett  

extra arbetsmöte planerades in tisdag 22/10 kl 14:30 – 17:00. Marie 

återkommer med inbjudan i Outlook. Planen för det mötet är att dela 

in beredningen i grupper om två och dela upp de områden som finns i 

tidigare strategi och nya identifierade områden, mellan grupperna. 

Grupperna tar fram förslag på texter och i slutet samlas hela bered-

ningen och sammanställer arbetet. Koordinatorerna har inte möjlighet 

att delta från början, Marie ansluter senare. 
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5. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

6. Besök av Elisabeth Rehn – introduktionsprogram, 

gymnasiesärskolan, vuxensärskolan och kommunalt 

aktivitetsansvar. 

Elisabeth presenterade en powerpoint, se separat dokument. 

Elisabeth presenterade även annan relaterad information, se separata 

dokument. 

 

 

 

 

 

 

Lärandeberedningen 

Marie Lundström 

Utvecklingsstrateg social omsorg 


