
 

  

 

 

 

 

 

Finsam Göteborgs 
nyhetsbrev Mars   
Våren står för dörren, dagarna blir längre och värmen gör en försiktig entré. Vi 

har tagit oss igenom en minst sagt utmanande vinterperiod med distans och 

utomhusarbete i ur och skur. Nu ser vi fram emot ljusare tider och laddar upp 

inför kommande påskledighet.  
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Nyheter från kansliet  
 

Årets andra styrelsemöte ägde rum fredagen den 19e 

mars. På plats var kansliet tillsammans med presidiet 

som utgörs av styrelsens ordförande Johan Fält (M) och 

vice ordförande Andreas Pettersson (FK). I pausen 

passade vi på att fånga dem på bild! → 

 

På mötet togs beslut om årsredovisningen för 2020 samt 

om en uppföljnings-och utvärderingsplan. Styrelsen 

fattade även beslut om ändringar av riktlinjerna för 

Finsam Unga vuxna och Finsam Vuxna gällande 

Arbetsförmedlingens ingång. De nya reviderade 

riktlinjerna finns nu att ta del av på hemsidan.  

 

Under mötet presenterade även parterna sina mål och 

uppdrag. Många förändringar på gång, inte minst hos 

Arbetsförmedlingen som står inför en omfattande 

reformering. Vi följer utvecklingen noga och håller oss 

uppdaterade kring hur förändringarna påverkar vårt 

samverkansarbete.  

 
 

   

Aktuella händelser  
 

Digitala informationsträffar 

Utvecklingsledarna har den senaste tiden varit ute 

och informerat (digitalt såklart) om den nya 

organiseringen och de insatser som vi finansierar. 

Efterfrågan av information från parterna är stor och 

för att tillgodose behovet kommer vi under våren 

bjuda in till digitala informationsträffar som alla har 

möjlighet att anmäla sig till. Stöter du också på 

många frågor om våra insatser och organisering? 

Hänvisa till informationstillfällena och hjälp till att 

sprida ordet! Inbjudan finner du bifogat med 

nyhetsbrevet och på hemsidan.  

 

Utbildningar och webbinarium  
Ibland kan det vara bra att färska upp kunskaperna 

inom bland annat jämställdhet och mänskliga 

rättigheter. Därför har vi en utbildningsbank på vår 

hemsida där du kan ta del av flertalet digitala 

utbildningar och föreläsningar. Ibland dyker även 

anmälan till aktuella webbinarium upp så det gäller 

att hålla sig uppdaterad. Har du kanske tips om 

något som hör hemma på hemsidan? Hör av dig till 

isabell.carlsson@finsam.goteborg.se.  

     

 

https://finsamgoteborg.se/om-finsam/riktlinjer/
https://finsamgoteborg.se/for-medarbetare/utbildningar/
mailto:isabell.carlsson@finsam.goteborg.se


 

  

 
   

   Nya medarbetare! 

 

Sedan den digitala konferensen ägde rum har sex nya 

medarbetare hunnit starta hos oss. Självklart vill vi även ge dem 

möjlighet att presentera sig för organisationen och besvara 

samma frågor som alla gavs möjlighet att besvara på 

konferensen; Vilken är din favoritplats i Göteborg och har du 

någon rolig personlig fakta att dela med dig av?  

 

 

Farhad Kouchaki, arbetsterapeut Finsam Unga Vuxna 

och Finsam Vuxna   

Farhad kommer från Arbetsförmedlingen Gamlestaden, enheten 

Nordöstra Göteborg, Arbetsgivarspåret. Han har arbetat som 

SIUS-Konsulent de senaste 4 åren och innan dess som 

Arbetsterapeut. 

”Min riktiga favoritplats i Göteborg är min trädgård och 

växthuset som finns på tomten då kan jag koppla av mig 

ordentligt. Jag har sprungit Göteborgsvarvet 18 år i rad, förutom 

2020 då varvet var inställt. Enstaka gånger på mitt riktiga 

namn då brukar jag få någon annans startbevis sista sekund 

som är ”skadad” eller köper jag på blocket för 100–200 kr. För 

några år sedan hade jag tre chip och sprang för tre olika personer 

samtidigt. Utöver Göteborgsvarvet har jag sprungit i Bosnien 

(Sarajevo), Prag och Tallinn också.” 

 

Jessica Elmestrand, Case Manager Finsam-teamet 

Nordost  

Jessica kommer senast från Göteborgs Stad, Socialtjänsten, där 

hon arbetade som socialadministratör. Jessica är i grunden 

beteendevetare och coach och studerar nu till KBT-terapeut, 

steg 1. 

”Min favoritplats i Göteborg är Änggårdsbergen. Där kan man 

strosa i skogen på promenad eller ta en joggingtur. Förr blev det 

även MTB där. En väldigt vardagsnära naturplats.” 

 

Katarina Larsson, Arbetsspecialist Projekt Nordost 

Katarina kommer ursprungligen från ekonomiskt bistånd i SDF 

Angered, numera Socialnordost, där hon arbetat som 

Socialsekreterare sedan 2015.  

”Jag kommer ursprungligen från Gävle, flyttade till Göteborg 

2006. Det finns många vackra plaster i Göteborg (svårt att välja 

en favorit). En favorit är helt klart Bergsjöbadet för att det 

påminner mig om min sommarstuga vid sjön i Gävle. Göteborgs 

skärgård finns inte uppe i norr, den är fantastisk! På toppen 

ligger Vrångö och Ersdalens Naturreservat på Hönö. Jag är en 

filosofisk tänkare med intresse att förstå varför saker är som det 

är. Har skapat mitt eget livsmotto:  ”Misslyckande existerar inte! 

Har jag vågat satsa, så har jag redan vunnit - oavsett vad 

resultatet blir”. 

 

  



 

  

 

 

Påskhälsning från Kansliet!  
Våren är på väg, tiden går så fort och vi har redan växlat till sommartid! Vi vet att inledningen på detta år har 

varit intensiv och vi vill passa på att tacka för allt det fina arbete ni gör för dem vi är till för, särskilt med tanke 

på de speciella omständigheter som vi är under. Samtidigt vill vi önska en riktigt Glad Påsk, med en 

förhoppning om att ni får lite välförtjänt vila! Så ses vi snart igen i processernas förlovade land! 

 

Med fjädrar och ägg vi tar oss en stund 

kanske en picknick i vårspricknings lund 

Att få distans kan nog bidra till sundhetens insikt  

om kretsloppet runt ägget är viktigt ur livsperspektiv 

men samverkan krävs för det ska bli liv! 

 
 

 

Anette Hellqvist Dahl, Hälsoutvecklare Centrum 

Anette kommer senast från tjänsten som stödassissent i 

Göteborgs stad där hon bland annat varit kostansvarig på 

gruppboenden, hon är utbildad dietist och kostekonom.  

 

” En av mina favoritplatser i Göteborg är Delsjöområdet och jag 

tycker det är uppfriskande att kallbada.” 

 

 

Maria Karlsson, Hälsoutvecklare Aktiv Hisingen  

Maria kommer från Idrotts-och föreningsförvaltningen och har 

senast arbetat som idrottsarbetare på Skatås Motionscentrum. 

 

”Min favoritplats i Göteborg är Smithska udden en solig dag och 

på fritiden spelar jag fotboll i Askims IK.”  

 

 

Therese Stenberg, Hälsoutvecklare Nordost 

Therese kommer från Regionen och har där arbetat som 

Hälsopedagog inom Rättspsykiatrin Rågården. 

 

” Min favoritplats är utan tvekan Skatås. Där tillbringar jag 

gärna ledig tid för att tanka energi i form av promenader, jogging 

eller picknick med familjen. Älskar att stå på händer, så bli inte 

förvånade om ni hittar mig uppochner när jag pausgympar på 

kontoret 😊” 


