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Finsam Göteborgs 
nyhetsbrev december   
 

Årets sista månad och nyhetsbrev är här! Vi har haft ett minst sagt händelserikt år och ser nu fram emot 

lite välbehövlig julledighet. I detta nyhetsbrev kan du ta del av årets sista nyheter från kansliet.   

 

 

 



 

  

 

Nyheter och sammanfattning från kansliet  
Snart har händelserika 2020 passerat och vi vill ta tillfället i akt att tacka alla medarbetare för det arbete 

som ni utfört under året. Uppfinningsrikedomen har varit stor för hur vårt arbete ska fortskrida för deltagare 

och samverkanspartners, trots Coronapandemin och tillkommande restriktioner. Vi uppmanar er alla att 

njuta av julledigheten och vila upp er inför det kommande året som kommer att innebära nya metoder och 

arbetssätt för oss alla. Mycket kommer att bli nytt från och med nästa år men vi kommer att bevara de 

värdefulla erfarenheter som ni bär med er in i den nya organisationen. 2021 kommer minst sagt att erbjuda 

ett spännande utvecklingsarbete för oss alla!  

 

Finsam Göteborg har fått en egen webbsida! 
Nu har äntligen vår nya webbsida www.finsamgoteborg.se publicerats. Tyvärr kvarstår en del buggar som 

leverantörerna just nu arbetar för att lösa. Buggarna medför bland annat att startsidan inte går att redigera 

och att länkar/ kartor inte fungerar som de ska. Informationen på webbsidan kommer att uppdateras 

löpande. Som vanligt går det bra att kontakta Isabell om ni har några frågor eller synpunkter.  

 

Digital konferens  
Den 25e januari bjuder vi in till en digital konferens för alla medarbetare för att inviga och starta igång den nya 

organiseringen. Mer information och dagordning kommer i januari – men boka in datumet redan nu! 

 

 

 

 

God jul och gott nytt år önskas alla! 
 

 Lediga tjänster 
 

 

 Vi söker nu IPS-handledare som kommer att arbeta 25 

% av en heltid med implementering av IPS inom Unga 

Vuxna och Vuxna i område Hisingen, Nordost och 

Sydväst. 

 
Behörig att söka tjänsten är du som idag arbetar inom 

respektive område och är intresserad av att utvecklas 

i rollen som IPS-handledare.  I uppdraget ingår att 

arbeta med implementering av IPS-metoden, 

kvalitetssäkring, kunskapsutveckling, processledning, 

stöd till arbetsspecialister samt framtagande av 

handlingsplan, rutiner och riktlinjer. 

 
Mer utförlig beskrivning av uppdraget finner du 

bifogat med nyhetsbrevet.  Tillträde sker enligt 

överenskommelse, helst under januari 2021. 

 

http://www.finsamgoteborg.se/

