
 

  

 

 

 

 
 
Finsam Göteborgs 
nyhetsbrev september  
 

September månad är här och hösten börjar kännas i luften. Hösten på 

förbundet är mycket händelserik, förberedelserna inför genomförandet av 

de organisationsförändringar som kommer att ske under 2021 är i full gång 

och de nya ESF-projekten har startat upp. Läs mer om detta och ta del av 

andra aktuella händelser i månadens nyhetsbrev! 
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Nyheter från kansliet  
Under styrelsemötet som ägde rum den 25 september gästades styrelsen av den nationella samordnaren för en 

välfungerande sjukskrivningsprocess, Mandus Frykman, som informerade om regeringsuppdrag och rapporten 

Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings-och rehabiliteringsprocess SOU 2020:24. Forskare Ann-

Christin Jans från Inspektionen för Socialförsäkringen (ISF) informerade styrelsen om förlängningen av 

regeringsuppdraget kring den pågående effektutvärderingen av Samordningsförbunden. Mer aktuell information 

från ISF och den pågående effektutvärderingen finner du längre ner i nyhetsbrevet. Styrelsen godkände 

delårsrapporten för januari-augusti 2020 och rapporten finns nu att ta del av här: Delårsuppföljning jan-aug 

2020. Styrelsen beslutade också att förbundet ska delta i ett nationellt samarbete med SKR och RISE gällande 

IPS som socialt utfallskontrakt, mer information om hur och när detta sker kommer.   

 

Gällande organisering och finansiering av förbundets insatser från och med 2021 beslutades följande: 

 4 myndighetsgemsamma team tillsätts 1 januari 2021. Arbetssätt kommer att antas i enlighet med 

slutrapporten. 9,5 mkr avsätts i nästa års budget till de fyra teamen och en gemensam 

utvecklingsledare.  

 4 Unga vuxna team tillsätts 1 januari 2021. Arbetssätt kommer att antas i enlighet med slutrapporten. 

18 mkr avsätts i nästa års budget för Unga vuxna och en gemensam utvecklingsledare.  

 För områden Vuxna och Hälsa och aktivitet kommer beslut att tas av styrelsen i slutet av november. 

 

Översyn av de myndighetsgemensamma teamen 
De tidigare förbunden i Göteborg har haft olika myndighetsgemensamma team (ReSam, Tidig och Samordnad 

rehabilitering och En väg in…). Arbetssätten i teamen har varierat gällande exempelvis; tid och plats, konsultativt 

versus tillsammans med deltagaren, tvåpartsamverkan och fyrpartsamverkan. Förbundet önskade en mer 

enhetlig struktur och ett tydligare arbetssätt för team-samverkan med fyrpartssamverkan i syftet att 

göteborgarna oavsett var de bor ska erbjudas likvärdiga insatser. Översynen har bedrivits som projekt från 

januari 2020 till september 2020 med representanter från parterna i både arbetsgrupp och styrgrupp. 

Tillsammans har ett förslag på ny modell/arbetssätt tagits fram för de myndighetsgemensamma teamen i 

Göteborg. Ta del av slutrapporten här: Slutrapport myndighetsgemensamma-team inom hälso-och sjukvården.  

 

 

 

 

Utvärdering av 

Samordningsförbunden  
ISF som genomför den pågående utvärderingen av 

Samordningsförbundens effekter på individnivå bjöd in 

till inspirationsmöte den 17 september. Utvärderingen 

startade under hösten 2019 och just nu medverkar ca 

200 deltagare. Trots Corona och semester så har det 

tillkommit många nya deltagare under sommaren och 

antalet personer som tackar ja att delta i utvärderingen 

ökar.  

 

Intresset för utvärderingen är stort och ISF har förordat 

en förlängning som innebär att deltagare kommer att 

erbjudas att ingå i utvärderingen till och med juni 2021. 

Målet är att få med 600 deltagare för att utvärderingen 

ska ha en hög evidensgrad och tillförlitlighet. Behovet 

av kunskap om kausala effekter mellan samordnad 

rehabilitering och individers utveckling i termer av att 

återfå eller förbättra arbetsförmågan är stort. Det är 

därför viktigt att vi hjälps åt att bidra och fortsätter 

uppmuntra deltagare att delta i denna mycket viktiga 

utvärdering. 

https://www.regeringen.se/498c5f/contentassets/e9d07fa61209422cbd8b9a181dc87d6e/tillsammans-for-en-valfungerande-sjukskrivnings--och-rehabiliteringsprocess-sou-2020_24.pdf
https://www.samverkanvg.se/siteassets/samverkan-vg/delarsuppfoljning-jan-aug-2020.pdf
https://www.samverkanvg.se/siteassets/samverkan-vg/delarsuppfoljning-jan-aug-2020.pdf
https://www.samverkanvg.se/siteassets/samverkan-vg/slutrapport-myndighetsgemensamma-team-inom-halso-och-sjukvarden.pdf


 

  

 

  

Aktuella händelser     
  

 

 

IT-föreläsning  
Förbundets IT-stöd Frida Schleenvoigt erbjuder 

just nu ett webbinarium med anledning av att 

flera medarbetare önskat mer kunskap i de olika 

Office 365 applikationerna. Första tillfället hölls 

för väster och Hisingen den 28 september. 

Datum för Centrum och Nordost kommer inom 

kort.  

 

Lediga platser på Nya 

arbetsmarknadstorget och 

Samverkansteamet 

Insatsen har just nu lediga platser och tar emot 

remisser som finns i kö till andra insatser inom 

förbundet. Målgruppen är personer mellan 18 - 

64 år som behöver stöd för att närma sig arbete 

eller studier. Mer information finner du här.  

 

Har du information till 

nyhetsbrevet?  
Nyhetsbrevets syfte är hålla alla medarbetare på 

Finsam Göteborg uppdaterade om aktuella 

händelser. Har din insats lediga platser eller har 

du annan relevant information för förbundets 

medarbetare som du vill dela med dig av? 

Kontakta isabell.carlsson@finsam.goteborg.se  

     

 

 

 

   

   Nya medarbetare! 

 

I september har två nya medarbetare startat i förbundet. Vi 

frågar dem om favoritplats i Göteborg och om de har någon rolig 

personlig fakta att dela med sig av.  

 

 

Cecilia Arfvidson är ny samverkanskoordinator på Nya 

arbetsmarknadstorget och Samverkansteamet och ersätter 

Olivia Lundh som gått på föräldraledighet. Cecilia kommer 

senast från försörjningsstöd i SDF Lundby och arbetar för 

Samordningsförbundet för andra gången då hon under år 

2007-2010  arbetade deltid i ett handläggarteam beläget på 

AF i Gamlestaden.   

”Min favoritplats i Göteborg är nog 

Trädgårdsföreningen. En mysig oas mitt i stan och med 

en jättefin lekplats för barnen. Gillar att fiska eller vara 

ute i skogen på kantarelljakt, och har som vuxen börjat 

rida på en ridskola där de har jättefina iberiska hästar.” 
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https://www.samverkanvg.se/samordningsforbund-i-vaster/goteborg-centrum/Samverkansinsatser/nya-arbetsmarknadstorget/
mailto:isabell.carlsson@finsam.goteborg.se


 

  

 

 

Ervina Mujnovic startade som projektledare för Move on den 1 

september och kommer senast från tjänsten som 

försäkringssamordnare på FK där hon var ett ledningsstöd i 

sjukförsäkringsfrågor. Hon har också tidigare varit ansvarig 

chef för Försäkringskassans förstärkta samarbete med 

Arbetsförmedlingen.    
 

”Nu när jag jobbat hemifrån sedan tidig vår så har 

promenader gett mig en välbehövlig paus från arbetet och 

jag har fått möjligheten att ladda mina batterier för att 

orka. Det finns många fina områden att vandra i 

runtom i Göteborg men en vanligt återkommande 

promenad sker gärna i Delsjöområdet eller i Botaniska 

trädgården. Jag är född och uppvuxen i Skövde och har bott i 

Göteborg sedan år 2001.” 

 

 Lediga tjänster 
 

Lediga tjänster inom de nya ESF-

projekten Landa och Move on 

kommer att publiceras externt 

hos parterna inom kort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Information till personal utlånad till Finsam Göteborg   

Med anledning av att styrelsen har fattat beslut om tema-om-
råden Finsam-team och Unga vuxna med start 1 januari 2021 
ser vi på kansliet över hur dessa team ska besättas och föl-
jande gäller: 
 
 I första hand strävar vi efter att behålla inlånad personal 

inom förbundets nya verksamheter 
 

 Deltagarna ska i möjligaste mån få behålla sin 
coach/kontaktperson i förbundets verksamheter 
 

 Vakanser finns idag och kommer att uppstå, vilket inne-
bär att medarbetare kan erbjuds en annan tjänst inom 
förbundets verksamheter över hela Göteborg 

Ansvariga för arbetet med omorganisationen är förbundschef 
och bitr. förbundschef som tillsammans med områdessamord-
nare och lokala samordnare för dialogen om tjänsterna. Har 
du några funderingar så tala i första hand med din samord-
nare eller områdessamordnare. 
 

 

 

 

 


