
 Minnesanteckningar 

 

 

1 (2) 

 

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 

Datum: 2018-03-26 

Grupp: Lärandeberedningen 

Tid och plats: Kl 15.00-17.00 konferensrum Bleken 

Deltagare: Ingrid Westlund (V), Rune Larsson (M), Lena Lindberg 
(S), Monica Brodén (MP), Ylva Svensson, koordinator. 
Kerstin Skarin, chef Arbetsmarknadsenheten  
 

 

Frånvarande: Magnus Moberg (S), Ulla-Britt Edengren (SD), Jan-
Anders Thornell (C), Mikael Wallin (L) 

Lärandeberedningen 2018-03-26 

1. Föregående minnesanteckningar 

       Föregående minnesanteckningar – inget att tillägga.  

2. Besök av Kerstin Skarin angående vårt förslag 

Kerstin Skarin lämnade sina synpunkter på vårt förslag till strategi:  

Arbetsmarknadsråd saknas som ett forum för att ses kontinuerligt och ha 

en gemensam överblick, för att samordna aktiviteteter och åtgärder. HR, 

AME, Integration, folkhälsa behöver lyftas in för att få en gemensam bild 

och säkerställa att det finns kompetens och människor kommer i arbete och 

eller utbildning. Detta skulle vara mycket bra och ett konkret verktyg för ett 

gemensamt tag kring människors möjlighet till arbete. 

 

Anställningsbarhet. Jätteviktigt att förebygga psykisk ohälsa, samt övriga 

delar mycket viktiga. Skolans ansvar och görande är mycket stort. Psykisk 

ohälsa är mycket framträdande bland de personer som idag finns hos AME. 

Bygger på att skolan och socialtjänsten samverkar tidigt och riktigt.  

Arbetsmarknadskunskap är också mycket viktigt. Mycket tidigt måste 

framtidstankar och Prao signalera för ungdomar att de ska kunna fungera på 

en arbetsmarknad. Jätteviktigt att skolan arbetar mycket med området. 

 

3. Tillägg till bakgrundstexten 

En grupp skapas för att redigera och lägga till i bakgrundstexten. I grup-

pen ingår Ingrid Vestlund, Monica Brodén och Ylva Svensson, och de 

träffas den 10/4 kl 15.00. Gruppen skickar ut texten till övriga medlem-

mar i beredningen för synpunkter. 
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Nu i slutarbetet är det viktigt att beredningens samtliga medlemmar 

kommer för att diskutera och ge synpunkter, dvs deltar i planerade mö-

ten. 

4. Övriga frågor 

- Nästa gång, 26/4, kommer Johan Malmberg, Marina Palm och Ni-

cole Söderström. Den 30/5 kommer Anna Karlsson, Christina Björ-

nelf och ev Kristina Lohman. Samtliga kommer att lämna sina syn-

punkter på beredningens förslag till strategi. 

-  
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Vid anteckningarna  

Ylva Svensson 
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Bilaga: Kerstin Skarins synpunkter på strategin. 


