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Minnesanteckningar
1. Föregående minnesanteckningar
Minnesanteckningar från föregående möte läggs till handlingarna efter en mindre justering.
2. Uppdatering av tidsplanen
Sune har, i ordförandegruppen för beredningarna, lyft behovet av förlängning av uppdraget för att inhämtande av synpunkter på förslaget
ska hinnas med. Äskande om förlängning 3 månader lyfts på kommande kommunfullmäktige.
Sune kommer att föra fram önskemålet att lyfta strategiförslaget för
debatt på kommunfullmäktige 2020-01-29.
Tidsplanen revideras enligt eventuellt scenario att uppdraget förlängs,
se separat dokument.
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3. Planering av inhämtande av synpunkter på framtaget
förslag
Koordinatorerna tar fram förslag på informationstext till e-brevet som
ska gå ut, för inhämtande av synpunkter på framtaget förslag på arbetsmarknadsstrategi, och skickar till beredningen. Förslag finns att
formulera några frågeställningar att använda vid inhämtandet av synpunkter. Beredningen överenskommer att inte använda frågeställningar, utan istället skicka ut en öppen fråga om synpunkter.
Beredningen önskar skicka förfrågan om synpunkter till gruppledarna
för partierna, de kommunanställda personer som presenterat sin verksamhet för beredningen, berörda chefer och sektorchefer. Koordinatorerna tar fram förslag på sändlista och skickar till beredningen.
E-brevet för att inhämta synpunkter skickas ut under vecka 51 och
mottagarna har januari månad på sig att inkomma med eventuella
synpunkter.
4. Fastställande av mötestider 2020
Under förutsättning att beredningen får förlängt uppdrag, bokas möten för arbetet med arbetsmarknadsstrategin under 2020.
2020-02-05 klockan 15.00 – 17.00
2020-03-03 klockan 15.00 – 17.00
På mötet 2020-03-03 slutförs revideringen av arbetsmarknadsstrategin och fortsättningen för lärandeberedningen planeras.
5. Färdigställande av förslag på reviderad arbetsmarknadsstrategi
Revidering av utskickat förslag/underlag. Anteckningar finns i separat
arbetsdokument.
Diskussion fördes kring vilka som borde ingå i arbetsmarknadsrådet
som beskrivs i strategin och om strategin ska definiera det eller inte.
Frågan bordläggs.
Lärandeberedningen

Marie Lundström
Utvecklingsstrateg social omsorg

