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1. Mötets öppnande 

Ordförande Sune hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

 

2. Inledning 

Christina Dahl introducerades för övriga i gruppen. Christinas långa erfa-

renhet från utbildningssektorn blir en stor tillgång för beredningen. Mötet 

reflekterade över hittills förda diskussioner 

 

3. Uppföljning skollagen 

Christina poängterade vikten av att kommunen följer skollagen. Kommu-

nernas och speciellt de mindre skolornas möjligheter att leva upp till kvali-

tetskraven diskuterades med anledning av artikel i Dagens Samhälle. 

 

4. Uppföljning statistik 

Punkten bordlades i avvaktan tills koordinator är tillbaka och tillgänglig för 

beredningsarbetet 
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5. Ärende för förlängning av beredning 

Sune rapporterade att ärendet för förlängning av beredningens uppdrag att 

revidera arbetsmarknadsstrategin till december med stor sannolikhet kom-

mer att godkännas. Ärendet läggs fram på kommunfullmäktige 24:e april. 

 

6. Fortsatt arbete 

Hittills har förda diskussioner haft koppling till framförallt avsnittet ”Sam-

verkan med andra aktörer i befintlig strategi. För att få stöd och struktur i 

kommande arbete är förslaget att vi utgår från befintlig arbetsmarknadsstra-

tegi och diskuterar kapitel för kapitel med hänsyn taget till de remissvar 

som finns tillgängliga. Första kapitlet är kallat ”Finspång och omvärlden”. 

Sune diskuterar detta med vår koordinator och tar fram detta som förslag till 

agenda för nästa möte. 

 

7. Nästa möte 

Tisdag 21 maj kl. 15-17, konferensrum Bleken (plan 5 kommunhuset). 

 

8. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

9. Mötets avslutande 

Ordföranden avslutar mötet. 

 

 

 

 

 

Lärandeberedningen 

Sune Horkeby 

Ordförande 


