
 

  

 

 

 

 

 

Finsam Göteborgs 
nyhetsbrev februari   
 

Februari har bjudit oss på ett fantastiskt vinterväder men även en försmak på 

vårens ljumma vindar. Likt vädrets föränderlighet håller vår organisation sakta 

men säkert på att landa i den nya stadenövergripande organiseringen. I detta 

nyhetsbrev kan du läsa mer om våra senaste nyheter och kommande 

händelser.   
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Nyheter från kansliet  
Sedan årsskiftet befinner vi oss i nya lokaler på Första Långgatan 19 och detta är även vår nya faktureringsadress.  

Vi har gått från att finansiera 60 till 14 insatser och detta innebär en kraftig strukturomvandling med nya rutiner, 

arbetssätt och möjligheter. Nu vill vi ge alla en chans att landa i den nya organiseringen samtidigt som vi fortsätter 

att planera inför kommande utbildningar och händelser. Utvecklingsgruppen är nu fulltalig och arbetar med att 

lära känna sina nya tema-områden och alla som arbetar inom dem. Ny personal har startat, vissa har bytt 

geografiskt område och många har därmed fått nya kollegor att lära känna. Parallellt med det interna 

utvecklingsarbetet fokuserar vi också just nu på att nå ut med information om vår nya organisering och de insatser 

som vi erbjuder målgruppen. Ett externt nyhetsbrev skickades ut i januari och vi har haft informationsträffar i olika 

digitala sammanhang. Det är många som hör av sig till oss, såväl potentiella deltagare som myndighetsparter, och 

vill veta mer om stödet vi erbjuder - det är vi glada för! 
 

Till styrelsen välkomnar vår nya ledamot Anders Svensson (M) som ersätter Mattias Tykesson (M). Anders är även 

ordförande för Nämnden för Arbetsmarknad och Vuxenutbildning (NAV). Till beredningsgruppen välkomnar vi 

Georg Hohner, sektionschef på arbetsförmedlingen, som ersätter Anna Garå. Med anledning av stadens nya 

organisering har vi också fått nya representanter till beredningsgruppen från staden och välkomnar Christina 

Alvelin som är förvaltningsdirektör på socialförvaltningen Hisingen och Christina Eide som är förvaltningsdirektör 

på socialförvaltningen Sydväst.  

                                        Senaste nytt från ISF  
Just nu lägger vi största möjliga fokus på att bidra till den 

mycket viktiga pågående effektutvärderingen av 

Samordningsförbund! Alla insatser, med undantag för 

Aktiv, ingår i utvärderingen. Detta innebär att alla nya 

deltagare tillfrågas att ingå i utvärderingen.  

Grafen till vänster visar antalet deltagare sedan 

utvärderingen startade. I dagsläget har 362 deltagare 

tackat ja till att ingå i utvärderingen. Av dessa kommer 

210 deltagare från Göteborg. Detta innebär att vi är en 

stor bidragande part till utvärderingen, vilket är mycket 

glädjande! Under januari minskade inflödet av deltagare 

något, vilket vi hoppas tas igen under mars och april.  

Andelen deltagare som tackar ja till att delta i utvärdering 

ligger runt 65%, men det skiljer sig mycket åt mellan 

insatserna. I Göteborg var det hela 80% som tackade ja till 

att delta under 2020. Av de deltagare som mottagit första 

enkäten har 81 % svarat och 75% har besvarat andra 

enkäten. Andelen som svarat på enkäterna är mycket hög 

vid jämförelse med andra studier av det här slaget.  

Håll i, håll ut, håll avstånd – och använd 

munskydd 
Informationen om rådande smittspridning och risken för en tredje våg har förhoppningsvis inte gått någon förbi. 

Vi har nu snart levt i denna pågående pandemi i ett års tid, men trots detta är det svårt att vänja sig vid 

distansarbete och avsaknaden av gemensamma fysiska möten. Vi följer situationen och uppdaterar våra rådande 

riktlinjer löpande. Senaste uppdateringen kom den 17e februari och innebär ett ökat användande av 

engångsmunskydd och/eller visir som finns utplacerat på alla kontor. Använd engångsmunskydd i situationer där 

nära kontakt, under längre tid i inomhusmiljö, inte går att undvika. Munskydd ska alltid användas i möten med 

deltagare som äger rum inomhus. Tänk dock på att munskydd inte ersätter regeln om att undvika nära kontakt 

och att hålla avstånd. 

 



 

  

 

 

  

Aktuella händelser  
 

IPS-utbildningarna är igång! 
Nu har Finsam Unga Vuxna och Finsam Vuxna 

kommit halvvägs med IPS-utbildningarna. Den 18e 

mars har de slutfört grundutbildningen och då är det 

dags för övriga team och funktioner att ta del av 

introduktionsutbildningen. Mer information och 

datum för detta kommer inom kort.  

 

SUS-utbildningar i mars  
Det är dags att färska upp kunskaperna om vårt 

myndighetsgemensamma uppföljningssystem SUS 

för att skapa en gemensam förståelse kring hur vi 

tolkar uppgifterna och därmed gör lika över staden. 

Vi har fått fyra utbildningsdatum i mars, 

utvecklingsledarna administrerar anmälningen och 

informerar teamen om vilka tider som gäller.  

 

SKR vill se en översyn av 

samordningsförbund  
När Arbetsförmedlingens reformeras är en översyn 

av Finsam nödvändig för att säkra stödet till de mest 

utsatta. Regeringen behöver göra en översyn av 

Finsam för att säkra att stödet når till de grupper som 

har störst behov. Det är särskilt viktigt under 

reformeringen av Arbetsförmedlingen, säger Anders 

Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och 

Regioner (SKR). Läs mer om detta här! 

 

Samordningsnytt 
Prenumererar du på Finsamnyheter? Det är ett 

smidigt sätt att hålla sig uppdaterad kring vad som 

sker inom finansiell samordning nationellt. Anmäl dig 

enkelt här: Prenumerera på finsamnyheter  
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https://skr.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/oversynavfinsamnodvandigt.36619.html
https://www.finsam.se/om-webbplatsen/prenumerera-pa-finsamnyheter

