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Minnesanteckningar 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Sune hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

 

2. Inledning 

Marie informerar om att ett uppdrag inkommit från politiken att genomföra 

en utredning skyndsamt. Därav har beslutet tagits att göra en omprioritering 

och Maries stöd till lärandeberedningen kommer att pausas under en tid. 

Marie återkommer till Sune när hon har en tydligare uppfattning om hur 

lång tid det kommer att handla om. 

 

Marie och Anna har sammanställt en inventering av befintliga arbetsmark-

nadsrelaterade dokument på nationell, regional och lokal nivå. Inventering-

en presenterades och kommer att skickas ut och läggas i arbetsrummet. 

 

Beredningen överenskom att använda tiden utan koordinator till att läsa och 

diskutera valda dokument ur inventeringen.  
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Till nästa möte läses: 

 

• SOU 2018:11 Vårt gemensamma ansvar - för unga som varken arbe-

tar eller studerar  

• Hållbar kompetensförsörjning - utmaningar och möjligheter, konfe-

rensrapport, arbetslivskonferens november 2018 

• Utbildning - nyckeln till arbete, SKL 2017 

 

3. Uppföljning särbegåvade – aktivitet? 

Sune har mailat ut länkar med information kring särbegåvning.  

 

Uppfattningen i beredningen är att det idag tas fram lösningar för de särbe-

gåvade barn som finns i kommunen, mer information önskas dock för att 

veta hur det ser ut. 

 

• Finns det någon strategi för området idag? 

• Hur ser det ut i lagtext gällande området? 

 

4. Uppföljning statistik 

Genomgång av utsänd statistik kring: 

 

• Gymnasieelever som gått vidare till universitet. 

• Komplettering av ungdomsarbetslöshetsstatistiken. 

o Ytterligare fråga: hur många personer har vi som inte finns 

med i ungdomslöshetsstatistiken från Arbetsförmedlingen? 

 

Insatsen extratjänster bedöms ha fallit väl ut. Uppföljning av extratjänsterna 

kommer att göras. Beredningen önskar ta del av resultatet när det finns 

framme. 

 

Ny statistik efterfrågades gällande körkortsbidraget som ges till gymnasie-

elever. Det finns ett prioriterat uppdrag där körkortsbidraget ska utvärderas 

och eventuella förändringsförslag tas fram. En bevakning av detta uppdrag 

kommer att ge svar på frågan. 

 

Beredningen önskar få en bild av vilka arbetsmarknadsinsatser vi har i 

kommunen och hur dessa ser ut. 

 

5. Rapport från SKL - konferens 

 

Punkten bordlades. 
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6. Ärende för förlängning av beredning 

Förslag till förlängning av beredningens uppdrag att revidera arbetsmark-

nadsstrategin läggs fram på kommunfullmäktige i april. I förlängningsför-

slaget kommer tid att läggas på som kompensation för tiden utan koordina-

torsstöd. 

 

7. Färdigställande av uppdragsmall 

Sune presenterade förslag på ny uppdragsmall. Förslaget skickas ut till be-

redningen och eventuella synpunkter lämnas därefter till Sune. 

 

8. Teman för debatt i kommunfullmäktige 

Punkten bordlades. 

 

9. Nästa möte och kommande möte 

Onsdag 3 april kl. 15-17, konferensrum Bleken (plan 5 kommunhuset). 

 

Tisdag 23 april kl. 15-17, konferensrum Bleken (plan 5 kommunhuset). 

 

10. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

11. Mötets avslutande 

Ordföranden avslutar mötet. 

 

 

 

 

 

Lärandeberedningen 

Marie Lundström 

Koordinator 


