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Minnesanteckningar

1. Mötets öppnande
Ordförande Sune hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
2. Planering fortsatt arbete
Diskussion kring hur fortsatt arbete kan planeras.
Viktigt:
•
•
•

ha avstämningar med kommunfullmäktige och sektorerna
nulägesanalys
följa nationella politikens utveckling

Strategerna tar fram förslag på plan av fortsatt arbete som först diskuteras
med ordförande för att sedan lyftas på nästa beredningsmöte.
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3. #skolDigiplan – Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet
Sune går överskådligt igenom handlingsplanens delar. Mötet konstaterar att
det finns väldigt lite nämnt om IT i Finspångs kommuns tidigare arbetsmarknadsstrategi. Vidare ses digital kunskap som viktig för anställningsbarheten och därigenom som en del i revideringen av strategin.
Vad gäller nuläget i Finspångs kommun så finns det en grupp som kallas
SUD – sektor utbildnings digitaliseringsgrupp, som arbetar med frågan. Förslaget uppkommer att bjuda in en representant från gruppen till beredningen
för att informera om nuläget.
Aspekten att digitaliseringen kostar, även i form av löpande IT-stöd på skolorna, lyfts. Den delen glöms ofta bort, vilket riskerar resultera i att pengar
måste tas från utbildning för att lösa IT-frågor.
4. Tidigare arbetsmarknadsstrategi – kapitel ”Finspång
och omvärlden”
Mötet tittar på kapitlet ”Finspång och omvärlden” i tidigare arbetsmarknadsstrategin.
Synpunkter:
• Det behöver endast vara en kort historik och betona att vi står inför
en omvandling.
• Syftet skulle kunna döpas om till ”Finspång och omvärlden idag”.
• Stycket har som syfte att förklara val av strategi.
• Statistiken behöver uppdateras.
• Tillägga gällande Finspångs kommun:
o Vilken kompetens/utbildning arbetsgivarna efterfrågar.
o Vilka bristyrken framöver är.
o Hur utbildningsnivån ligger.
o Hur kommunen arbetar med integration idag.
o Vilka specialinriktade utbildningar kommunen har haft i närtid och vad resultatet av dessa är.
o Statistik kring långtidsarbetslöshet, total arbetslöshet, avhopp
från utbildningar och entreprenörskap (Entreprenörskapsbarometern?).
Övriga synpunkter kring arbetsmarknadsstrategin:
•
•

Viktigt att strategin är tydlig och för verksamheterna användbar.
Förslag att lyfta in aspekten att alla skolor nu ska ha tillgång till
studie- och yrkesvägledare.
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5. Nästa möte
Onsdag 12 juni kl. 15-17, konferensrum Regnaren (plan 4 kommunhuset).

6. Övriga frågor
Information om workshops kring Utvecklingsstrategi Östergötland 2040
(RUS). Den 9 september handlar det om Arbete, matchning och utbildning
och även Samhällsdeltagande, tillit och demokrati.
Mötet ser detta som en bra aktivitet lärandeberedningen kan göra tillsammans och följaktligen att de som har möjlighet gärna får anmäla sig och
delta.
7. Mötets avslutande
Ordföranden avslutar mötet.

Lärandeberedningen

Marie Lundström
Utvecklingsstrateg Social omsorg

