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Minnesanteckningar
1. Mötets öppnande
Ordförande Sune hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
2. Introduktion
Kort visning av lärandeberedningens arbetsrum på intranätet.
3. Rapport från kommunfullmäktige
Sune rapporterar från senaste kommunfullmäktige:
Överenskommelse gjordes att beredningen ska skriva en uppdragsbeskrivning för uppdraget att revidera arbetsmarknadsstrategin. Efter
det kommer en öppen dialog hållas mellan beredningen och presidiet
så att man är överens om omfattningen av uppdraget.
Kommunfullmäktige efterfrågar förslag på tema för debatter att hålla
på kommunfullmäktiges sammanträden. Sune skickar med till beredningens ledamöter att fundera kring och gärna ge förslag på teman.
På kommunfullmäktige i april kommer förslaget att förlänga uppdraget att revidera arbetsmarknadsstrategin, läggas fram. Förslaget är
att förlänga uppdraget till september 2019.
Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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4. Rapport från gemensam beredningsträff med kommunfullmäktiges presidium och kommunstyrelsen.
Sune rapporterar från beredningsträffen med presidium och kommunstyrelsen:
•
•
•

Dessa möten kommer att hållas med frekvensen en gång per kvartal.
Genomgång gjordes av hur det är tänkt att beredningarna ska arbeta.
Beredningarna ska formulera sina uppdrag så tydligt som möjligt
genom en uppdragsplan.

5. Uppdragsplan
Diskussion och reflektion kring uppdraget:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inkludera ”IT i skolan”, i strategin.
Finns det andra kommuner som lyckats bättre när det gäller riktade
utbildningar till arbetslösa ungdomar?
Hur har andra kommuner gjort för att minska ungdomsarbetslösheten?
Antalet enkla arbeten minskar i Sverige, det krävs utbildning för de
allra flesta arbeten idag.
Vi har hög arbetslöshet men svårt att få tag i arbetskraft inom vård
och omsorg, skola mm.
Kommunens näringslivsråd, ska vi bjuda hit någon som berättar om
detta?
Hur ser gränssnittet mellan arbetsförmedlingen och kommunen ut
idag?
Är ungdomsrådet aktivt?
Befintligt förslag på reviderad arbetsmarknadsstrategi har satt giltighetstiden 2018-2020. Ska den tiden ses över?
Ordförandes exempel på möjliga nya förstärkta perspektiv i arbetsmarknadsstrategin:
o Öka behörighet in till gymnasiet
o En förstärkt skolmiljö för ökad lust till lärande
o Grosvadskolan - beteendevetare anställda för att vara
coachande mentorer till eleverna
o Uttalad policy för särbegåvade – Sune skickar ut länkar för
information
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Överenskommelse gjordes att i revideringsarbetet utgå från befintlig
arbetsmarknadsstrategi och tidigare framtaget förslag på reviderad
arbetsmarknadsstrategi.
Redovisning av inhämtad statistik:
• Ungdomsarbetslöshet Finspång 2017-2018 i jämförelse med länet och riket, 18-24 år.
• Slutbetyg årskurs 9
• Slutbetyg gymnasiet
• DLS-tester Bergska gymnasium
Åtgärder:
Utifrån frågor gällande statistiken för ungdomsarbetslöshet kompletterar koordinator med information.
Beredningen efterfrågar statistik gällande hur många som går vidare
från gymnasiet till eftergymnasiala studier. Koordinatorerna undersöker om statistiken finns att tillgå.
Koordinatorn undersöker om ungdomsrådet är aktivt.
Koordinatorn kommer att undersöka vilka övriga personer i tjänstemannaorganisationen som samarbete bör ske med kring arbetet.
Koordinator skickar för information ut skrivelsen från det tidigare
uppdraget som lärarberedningen slutfört: Policy för förskola, fritidsverksamhet, grundsärskola och grundskola 2017-2020.
Sune skriver ett förslag på uppdragsplan och skickar ut till beredningen innan nästa möte
Information:
Marie Lundström och Anna Karlsson deltog på en workshop 28/2
gällande arbetet med ny regional utvecklingsstrategi 2040, med fokus på arbetsmarknad, matchning och utbildning. Under 2019 ska
dialog ske med politiska företrädare i kommuner och Region Östergötland och under 2020 ska utvecklingsstrategin vara färdigställd.
Sune Horkeby, Marie Lundström, Anna Karlsson och nya verksamhetschefen för Försörjningsstöd/AME, Sara Andersson, deltar på
Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) Arbetsmarknads- och
Näringslivsdagar 2019, 14-15 mars.
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6. Nästa möte och kommande möten
Tisdag 19 mars kl. 15-17
Onsdag 3 april kl. 15-17
Tisdag 23 april kl. 15-17
7. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
8. Mötets avslutande
Ordföranden avslutar mötet.
Lärandeberedningen

Marie Lundström
Koordinator

