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Minnesanteckningar
1. Besök från Arbetsförmedlingen – Gabriella Gylling
och Lise-Lotte Lindmark
Idag är arbetsförmedlingen organiserad i tre spår – arbetssökande, arbetsgivare och digitalisering/Af direkt. Ett av syftena med att dela in i tre spår är
att kunna öka Arbetsförmedlingens kompetens inom de olika områdena.
De som arbetar med de olika spåren ska samarbeta vid behov, arbetssökande
ska inte märka att arbetsförmedlingen är indelad i tre spår.
De flesta arbetssökande ska få stöttning via digitala system, på distans. Personer som har behov av personligt stöd ska få det även framöver. Har man
tex. inte e-legitimation eller svårt med språket ska man få hjälp med detta.
Arbetsförmedlingen kommer även uppmärksamma och erbjuda stöd, om det
i den digitala ansökan blir tydligt att personen som ansöker behöver mer
stöd.

En ny enhet för granskning och kontroll startas i Norrköping 1 mars 2020.
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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Arbetsförmedlingens lokal i Finspång stänger 31 januari.
Arbetsförmedlingen kommer att fortsätta enligt planering gällande stängning av kontor och uppsägningar, tills annat direktiv kommer utifrån beslutet som tagits på regeringsnivå idag.
132 arbetsförmedlingskontor har eller kommer läggas ned, beroende på vilket nytt direktiv som kommer.
Arbetsförmedlingens kundtorg (arena för spontanbesök) kommer att tas
över av statens servicecenter/servicekontor.
När personer har behov av att träffa arbetsförmedlare i Finspång ska de få
möjlighet till det. Arbetsförmedlingen söker därför lokal där möten med arbetssökande kan hållas, i Finspång. De får dock inte ha några lokalkostnader
för lokal i Finspång.
På frågan hur samarbetet med Servicekontoret i Norrköping fungerar svarar
de att det samarbete som har funnits har varit utifrån etableringen och det
har fungerat bra.
På frågan vilket stöd personer med funktionsnedsättning kan räkna med
framåt från Arbetsförmedling är svaret att man inte delar upp arbetssökande
utifrån begrepp som funktionsnedsättning, alla ska få det stöd de behöver
utifrån behov.
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