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Minnesanteckningar 

 

1. Föregående minnesanteckningar 

Workshop kring Utvecklingsstrategi Östergötland 2040 (RUS) den 9 sep-

tember. Var och en som är intresserade att delta på workshopen anmäler sig 

själv. Anna och Marie bokar bilar och koordinerar samåkning. 

 

Föregående mötets anteckningar läggs till handlingarna.  

 

 

2. Fastställa tidplan för revidering av arbetsmarknads-

strategi 

Förslag på tidplan lades fram. Enligt framkomna ändringsförslag skickas 

reviderat förslag ut under denna vecka och tas upp vid nästkommande möte 

igen. 

 

Koordinatorerna bjuder in SUD-gruppen och Tillväxt Finspång att berätta 

om verksamheterna under ett par av de första mötena i höst. 

 

Förslag uppkom att ha en debatt kring arbetsmarknadsstrategin på kommun-

fullmäktige vecka 44. Det vore bra att skicka ut frågeställningar till partier-
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nas gruppmöten innan. På kommunfullmäktige vecka 38 och 48 hålls kort 

information om arbetet. 

 

 

3. Boka möten för hösten 

Möten för lärandeberedningen bokades året ut. 

 

 

4. Identifiera eventuella saknade områden i befintlig 

arbetsmarknadsstrategi 

• Digitalisering 

• Funktionsnedsatta 

• Anställningsbara personer som försvinner från kommunen (attraktiv 

kommun, fler bostäder, bättre skola, utveckling detaljplan viktig). 
 

 

5. Identifiera intressenter/aktörer kring revideringen av 

arbetsmarknadsstrategin 

 

Förslag på intressenter/aktörer: 

 

Arbetsmarknadsenheten, AME 

Försörjningsstöd 

Vuxenutbildningen 

Gymnasieskolan 

Grundskolan 

Elevhälsan 

Skolnärvaroteamet 

SYV 

Integrationssamordnare 

HR 

Kommunalt aktivitetsansvar 

Daglig verksamhet 

"Utveckling- och näringslivsavdelningen" 

Näringslivsråd - Tillväxt Finspång 

IFO vuxen 

Ungdomshälsan 

 

Arbetsförmedlingen 

Medborgare  
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6. Arbetsformer 

Ordförande lyfte att möjligheten finns för den som vill, att göra ett förbere-

delsearbete genom att skriva på någon del i arbetsmarknadsstrategin. 

 

7. Nästa möte 

Onsdag 21 augusti kl. 15-17, konferensrum Regnaren (plan 4 kommunhu-

set). 

 

8. Övriga frågor 

Diskuterade ämnen: 

 

Programmering - finns kurs på gymnasiet. Finns även i läroplanen att jobba 

från tidiga åldrar med programmering. 

 

Ekonomisk hjälp till körkort i gymnasiet. Vad är resultatet av detta? Inga 

förändringar av bidraget planerade just nu. Sektor utbildning arbetar med ett 

prioriterat uppdrag att utvärdera körkortsbidraget. Detta kommer sedan vara 

underlag för ett politiskt beslut hur man ska hantera frågan framåt. 

 

Markreserv – har vi kapacitet att möta efterfrågan på mark för nyetablerade 

företag i Finspång? 

 

Viktigt att titta på enkäten som gjordes med förra årets feriearbetare. 

 

I möteshandlingarna för kommande kommunfullmäktige finns det med do-

kument gällande fackligt inspel till budget och diskussion med facken gäl-

lande effektivisering och digitalisering. Synpunkten inkommer att det är 

viktigt att ta tillvara arbetet som gjorts för att ta fram dokumenten.  

 

9. Mötets avslutande 

Ordföranden avslutar mötet. 

Lärandeberedningen 

Marie Lundström 

Utvecklingsstrateg Social omsorg 


