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Finsam Göteborgs 
nyhetsbrev augusti 
Augusti månad är snart förbi och vi hälsar alla medarbetare välkomna 
tillbaka från semestern. Vi hoppas alla känner sig redo att välkomna 
hösten som kommer att bli händelserik på förbundet. I månadens 
nyhetsbrev kan ni ta del av aktuell information och kommande 
händelser.  

 

 

 

 

 
 



 

  

 

Nyheter från kansliet  
Den 27 augusti träffades styrelsen och beredningsgruppen för en gemensam planeringsdag för att starta 

verksamhetsplaneringen för 2021 och följande ämnen diskuterades: 

 

 Prioriterade målgrupper och beslutet om en ny organisering från och med nästa år. En ny organisation 

som innebär att förbundet kommer arbeta staden övergripande med fyra teman: Finsam-team, Unga 

vuxna, Vuxna och Hälsa & Aktivitet.  

 Medlemmarnas syn på aktivt ägarskap, utlåning av personal på heltid kontra deltid samt hur 

medlemmarna förhåller sig till myndighetsutövning och legitimationsyrken i förbundets finansierade 

insatser. 

 En fortsatt diskussion utifrån delrapporten Unga vuxna. 

 Diskussion om hur vi organiserar oss efter årsskiftet samt frågeställningar kring arbetsmiljön. 

 

På eftermiddagen hade styrelsen sitt första sammanträde efter semesteruppehållet och styrelsen beslutade att: 

 

 Anställa fyra utvecklingsledare till kansliet för varje tema-område: Finsam-team, Unga vuxna, Vuxna och 

Hälsa & Aktivitet. 

 Förlänga förbundets policy kring Corona året ut. 

 Att tillskriva Försäkringskassan om äskande av medel för år 2021 i den omfattning som förbundet har 

idag. 

 Styrelsen informerades även om de nya ESF-projektledarna  

 

Riktlinjer gällande Corona  
Folkhälsomyndigheten har tagit fram tre scenarier för hur smittspridningen kommer se ut framöver. Scenarierna 

är framtagna för att utgöra underlag för planering. Staden och regionen följer Scenario 1, ojämn spridning, som 

illustrerar ett förlopp med en relativt kraftig topp tidigt på hösten följt av en snabb minskning och period med 

mindre spridning innan spridningen åter ökar efter nyår och genererar en ny topp.  

Förbundets styrelse beslutade den 27 augusti att förlänga den policy som rått för förbundet under våren, utifrån 

Scenario 1 ovan. Folkhälsmyndighetes rapport och förtydligande av riktlinjer finner du här:  

Finsam Göteborgs riktlinjer för covid-19 from 1 september 2020  

Folkhälsomyndighetens smittspridningsscenarier covid-19  

 

 

  

Mentorskap bjuder in 

till informationstillfälle 
Informationstillfället är riktat till personal i förbunden 

och hos parterna. På tillfället kommer du få mer 

information om vad Mentorskapsutbildningen är och 

vilka vinster Mentorskap kan föra med sig. Vi vill också 

prata med er om Mentorskapsutbildningen som ett 

gemensamt verktyg i verktygslådan. Vad har ni som 

arbetar arbetsgivarnära och deltagarnära för 

erfarenheter? Vad saknas och vad fungerar?  

 

Tid: 17 september kl.09:00-12:00 

Plats: YESBOX hus B13, Gamlestadens fabriker 

 

Anmälan och ev. matpreferenser görs via hemsidan: 

https://www.mentorskapvg.se/anmalan/ 

 

https://www.samverkanvg.se/siteassets/samverkan-vg/corona-riktlinje-from-1-sept-2020.pptx
https://www.samverkanvg.se/siteassets/samverkan-vg/smittspridningsscenarier--covid-19.pdf
https://www.mentorskapvg.se/anmalan/
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Move on & LANDA  
De nya ESF-projekten Move on och Landa startar med 

analys-och planeringsfasen den 1 september. Båda 

projekten pågår till och med 2023-02-28.  

 

Projektledare för Move on är Ervina Mujnovic som 

startar 1 september. Ervina har senast arbetat som 

chef för försäkringskassans förstärkta samarbete med 

arbetsförmedlingen. Projektledare för LANDA är 

Monique Danielsson som startar 1 oktober. Monique 

kommer senast från tjänsten som projektledare på 

VGR. Delprojektledare för civilsamhället i LANDA är 

Füsun Dehiller som kommer från Skyddsvärnet och 

startar den 1 september.  

 

Just nu finns flera spännande tjänster att söka i 

projekten och vi ser gärna att du som arbetar inom 

förbundet söker tjänsterna. Mer information finner du i 

slutet av nyhetsbrevet.  

 

Aktuella händelser  
Översyn Unga vuxna  
Den första delen av översynen av befintliga insatser för 

målgruppen unga vuxna utgörs av en delrapport. 

Delrapporten har haft som utgångspunkt att kartlägga 

befintliga insatser för målgruppen. De insatser som 

ingår är Columbus och DISA+ i område Centrum, DISA 

och UNGA VUXNA Hisingen i område Hisingen, DINO i 

Nordost samt Ayande i Väster. Rapporten finns att läsa 

i sin helhet här: Delrapport Översyn Unga Vuxna.  

 

FoU med Emerga 
Finsam Göteborg har ingått ett forsknings-och 

utvecklingssamarbete med Emerga. Emerga är ett 

institut som samlar spetskompetens inom området 

mänskliga rättigheter och använder utvärdering, 

utbildning och processtöd för att hjälpa offentlig sektor, 

företag och organisationer att implementera ett 

rättighetsbaserat arbetssätt i sin verksamhet. Finsam 

Göteborgs samarbete med Emerga kommer innebära 

att vi kommer medverkar i workshops för tjänstedesign 

och på utvecklingsseminarier. 

 

Försäkring för deltagare  
Sakförsäkring samt skade-och olycksfallsförsäkring 

finns nu för samtliga deltagare i förbundets 

finansierade insatser.  

 

 

 

https://www.samverkanvg.se/siteassets/samverkan-vg/delrapport-oversyn-unga-vuxna.docx


 

  

 

 

     

 

 

    Ny medarbetare! 
 

 

 

 

Vi välkomnar Priya Sharma som är ny arbetsspecialist 

på JobbFokus. Priya har senast arbetat på 

medborgarkontoret i Angered och är utlånad från 

socialtjänsten i Angered. Priya efterträder Sophie 

Thureborn som gick i pension i augusti. 

 

Varmt välkommen Priya, vi hoppas du ska trivas hos oss 

på Finsam Göteborg! Vilken är din favoritplats i Göteborg 

och har du någon rolig personlig fakta som du vill dela 

med dig av?  

 
”Om jag skulle fått frågan om en plats som 

skulle beskriva Göteborg bäst så skulle det 

vara Ramberget och det har varit en 

favoritplats sedan barndomen. Jag är född i 

Norge och uppväxt i Göteborg samt har rötter i 

Indien. Skräckfilmer är favorit genre i filmer” 
 

Lediga tjänster 
För utannonserade tjänster gäller din 
arbetsgivares riktlinjer för utlåning till 
förbundet. Vid osäkerhet stäm av med din 
närmaste chef. 

 

Kortfattad intresseanmälan och CV 

skickas till info@finsam.goteborg.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LANDA   

1 Projektekonom/administratör 50 % – start 

omgående! 

1 Koordinator – start omgående  

3 Koordinatorer – start 1/1 

1 Hälsoutvecklare 100 % - start 1/1 

Kontakt: 

henrik.westerberg@lundby.goteborg.se  

 

Move On, Hisingen  

2 Case manager 100 % - start 1/12 

1 Arbetsterapeut 100 % - start 1/12 

Kontakt: hans.troedsson@lundby.goteborg.se  

 

Kansliet  

Förbundet söker tre nya utvecklingsledare inom 

tema-områden: Finsam-team, Unga vuxna och 

Vuxna. Tillträde enligt överenskommelse.  

Läs mer om tjänsten här: 

Annons utvecklingsledare  

 

Utvecklingsledare för Hälsa och Aktivitet blir 

Isabell Carlsson som tillträder den 1 oktober. 

Idag arbetar Isabell som kommunikatör för 

förbundet och som samordnare för Hälsosteget 

i Nordost. 
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