
 

  

 

 

 

 

 

Finsam Göteborgs 

nyhetsbrev maj   
 

Maj månad är snart förbi och tiden tycks springa iväg, men så brukar det 

kännas när det är högt tempo och ständigt nya händelser på gång. I månadens 

nyhetsbrev kan ni ta del av de senaste besluten från styrelsen och andra 

aktuella händelser.  
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 Nyheter från kansli och utvecklingsgrupp  
Hos kansliet och utvecklingsgruppen är det högt tempo och många ärenden, med olika karaktär, hanteras 

löpande. Parallellt med detta fokuserar gruppen på att skapa samsyn och tydlighet inom och emellan respektive 

tema-område. Årets sista digitala informationsträff har nu ägt rum och totalt har drygt 500 personer medverkat. 

Informationsträffarna har varit mycket uppskattade och responsen från medlemsparterna har varit positiv. 

Pandemin har minst sagt snabbat på den digitala utvecklingen och digitala informationsträffar är något som 

kommer fortsätta erbjudas, även när fysiska sammankomster återigen är möjligt.  

 

Kansliet har ägnat mycket tid åt att hantera och förbereda ärenden som skulle till beslut på styrelsemötet som 

ägde rum fredagen den 28e maj. Faktum är att det denna gång var rekord i mängden ärenden och nedan 

presenteras några av besluten i punktform;  

 

Beslut från styrelsemötet  

 
 Kommunikationsplanen för förbundet fastställdes. 

 Tillsätta en utvecklingsledare på halvtid kring målgruppen SGI-noll som har behov av samordnat stöd.  

 Tillsätta en koordinator med utvecklingsbehov till kansliet. 

 Deltagande i Frihamnsdagarna 2021 den 3–4 september. 

 

Fler filmer på gång  
I förra månadens nyhetsbrev berättade vi om den nya filmen för Unga Vuxna och nu kan vi glatt meddela att fler 

filmer är på gång. Först ut blir Finsam Vuxna och Hälsa & Aktivitet och inspelningen sker redan i juni. Filmerna är 

viktiga kommunikationskanaler och ska hjälpa oss att nå ut till våra målgrupper och dem vi är till för.  
 

Bokningssystem och IT-stöd 

Frida Schleenvoigt har nu lämnat uppdraget som IT-stöd hennes sista uppdrag var att säkerställa samtliga 

kontors tillgång till boka.se, som möjliggör en smidig och digital bokning av mötesrum. Tack Frida för din 

värdefulla insats för kansliet och välkommen Emilia Lind och Frida Ekström som gemensamt tagit över uppdraget. 

Emilia kommer främst hantera IT-frågor på Första Långgatan 19 där Projekt LANDA och kansliet håller till. Frida 

kommer att hantera IT-frågor på resterande kontor då hon också är samordnare i samtliga områden och finns 

tillgänglig på kontoren.  

 

 

Försäkringskassan och Finsam Göteborg  

I månadens nyhetsbrev har vi valt att lyfta vår medlemspart Försäkringskassan och 

de handläggare som är utlånade därifrån. Handläggarna har delvis olika funktioner i 

insatserna men gemensamt är att de möjliggör en ingång till myndigheten och 

medverkar på lokala teammöten. I Finsam Vuxna arbetar handläggarna 25% för 

förbundet och har en konsultativ roll i teamen. De medverkar på teammöten och är 

kontaktpersonen på Försäkringskassan, på så vis har arbetsspecialisterna möjlighet 

att lyfta ärenden och få direkt återkoppling. 

I Finsam Unga Vuxna arbetar handläggarna 50% för förbundet och är handläggare för de deltagare som kommer 

från myndigheten, samt har en konsultativ roll i teamen. De medverkar på teammöten och är också teamets 

specialist när det kommer till frågor gällande Försäkringskassan.  

I Finsam-teamen arbetar handläggarna 50% för förbundet och representerar Försäkringskassan i de 

myndighetsgemensamma Finsam-teamen. De deltar i teamarbetet och bidrar med sin kompetens kring 

arbetslivsinriktad rehabilitering och Försäkringskassans regelverk, stöd och insatser. Handläggarna tar fram och 

bistår med relevant information inför och under teammöten med individer i behov av stöd från Finsam-teamen.  

https://boka.se/


 

  

 

Vi har i dagsläget totalt tolv handläggare från Försäkringskassan, en per insats i respektive område. Av dessa är 

sju nya hos oss och resterande har arbetat i insatserna sedan olika lång tid tillbaka och är bekanta ansikten hos 

oss sedan tidigare. Vi har i detta nyhetsbrev passat på att intervjua de nya handläggarna så att även dessa blir 

kända hos oss alla på Finsam Göteborg. 

 

Aktuella händelser  

Ny rapport från MUCF och samtal om detta i 

Studio Ett 

Den 14e maj släppte Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällesfrågor, MUCF, sin slutrapport som redogör för sju 

förslag som bör prioriteras i ett fortsatt arbete tillsammans kring 

unga som varken arbetar eller studerar. Ett av förslagen är 

ökade insatser finansierade av Samordningsförbunden och vi är 

såklart helt eniga med detta.  
 

I samband med rapportens lansering bjöds vår förbundschef in 

till samtal om gemensamma lösningar för målgruppen med Lena 

Nyberg, som är generaldirektör på MUCF. Avsnittet finns att 

lyssna på här: Studio Ett, Sveriges Radio.  

 

Ny viljeförklaring mellan Arbetsförmedlingen 

och Försäkringskassan 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har tagit fram en 

viljeförklaring för hur myndigheterna gemensamt ska ta ett 

större ansvar för samverkan genom samordningsförbund. 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska arbeta för att 

förstärkta och samordnande rehabiliteringsinsatser används för 

långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsättning och unga 

som har aktivitetsersättning. Båda myndigheterna ska också 

stärka sina respektive medarbetare att driva samverkan genom 

samordningsförbund, främst genom att: 
 

- stärka kunskapen om vilka insatser som finns 

- hänvisa fler individer till insatser 

- ta initiativ till att fler samordnande insatser startar 

- medverka med medarbetare i insatser 

 

Första deltagaren har fått arbete genom projekt LANDA!  

Vi vill passa på att avsluta månadens nyhetsbrev med den glädjande nyheten att första deltagaren 

från projekt LANDA tagit steget in på arbetsmarknaden! Personen har blivit anställd som vikarie 

inom bemanningen för måltidsbiträde i Göteborgs stad och redan blivit bokad på många pass!  

https://sverigesradio.se/artikel/sa-ska-samhallet-fanga-upp-unga-hemmasittare


 

  

  Nya medarbetare!  

 

 
 

 

 

 

 
  

Lär känna de nytillkomna handläggarna från Försäkringskassan! 

Vi frågor om favoritplatsen i Göteborg och om de har någon rolig 

personlig fakta att dela med sig av.  

 

Axel Markström, Finsam-teamet Centrum 

På Försäkringskassan arbetar Axel med sjukpenning och 

samordning sedan sju år tillbaka.  

”Stora Amundön är en av mina favoritplatser i Göteborg och 

även Ramberget med sin fina utsikt.  Jag har en katt som gil-

lar att leka ”kull” 

 

 

 

Minela Mahmutovic, Finsam Vuxna Centrum  

På Försäkringskassan arbetar Minela som 

försäkringsutredare inom sjukpenning.  

”Min favoritplats är mitt hem med närområdet. Jag äls-

kar att se på film och håller just nu på att titta igenom topp 

100-filmerna enligt IMDB. Näst på tur är filmen på plats 23 

(Saving Private Ryan)!” 

 

 

Sara Lostin, Finsam-teamet Sydväst 

På Försäkringskassan arbetar Sara med det förstärkta 

samarbetet mellan Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen.  

”Trivs väldigt bra i Slottsskogen. Oavsett om man vill ta en 

promenad, löptur, titta på djur tillsammans med barnen eller 

ta en kopp kaffe i Azaleadalen.  Jag är en schlager-fantast! 

Det innebär att jag precis haft en toppenvecka med tre dagars 

Eurovision.” 

 

 

Lidija Milanson, Finsam Vuxna Nordost  

På Försäkringskassan arbetar Lidija med sjukförsäkringen 

och har haft samordningsuppdraget sedan 2018. Dessförin-

nan var hon på Carlanderska sjukhuset/SportsMed Ortoped-

klinik. 

 
”Tufft val att välja en favoritplats då jag är född och uppvuxen 

här, men är det en plats jag måste välja ut är det Haga - En 

härlig känsla som sveper över en när man går på dessa gator. 

Min dotter och jag har äntligen beslutat oss för att utöka vår 

familj med en liten ragdoll.” 

 

 

 

 



 

  

 

 
 

Lediga tjänster Finsam Unga Vuxna 
Vi söker nu två arbetsspecialister med uppdrag att arbeta med 

deltagare inom Finsam Unga Vuxna Hisingen.  

Annons och länk till ansökan:Arbetsspecialister till Finsam Unga Vuxna 

 

Finsam Vuxna 

Vi söker nu en Arbetsspecialist med uppdrag att arbeta med deltagare 

inom Finsam Vuxna Hisingen.  

Annons och länk till ansökan: Arbetsspecialist till Finsam Vuxna  

 

Projekt LANDA 

Vi söker nu en koordinator/coach med uppdrag att arbeta med 

deltagare i Projekt LANDA 

Annons och länk till ansökan: Koordinator/coach Projekt LANDA  

 

 

 

 

 

Maria Brandt, Finsam Vuxna Hisingen  
På Försäkringskassan är Marias huvuduppdrag försäkringsut-

redning med samordningsansvar inom sjukpenning. Hon har 

tidigare arbetat på Arbetsförmedlingen med olika målgrupper.  

 
Min favoritplats i Göteborg just nu är min badtunna som 

finns på vår kolonilott i Välen. Jag är född i Ryssland och har 

fram till 12 årsåldern bott där” 

 

 

Kristina Nilsson, Finsam Unga Vuxna Sydväst  
På Försäkringskassan arbetar Kristina som försäkringsutredare 

inom Aktivitetsersättning.  

 

” Ruddalen för det är nära där jag bor och har blivit min lilla 

tillflyktsort i vardagen när jag vill komma ut i naturen. Jag 

gillar också att åka till Sisjön och Stora Amundsön med 

mina barn. Jag älskar att resa, speciellt till länder där jag kan 

få möjlighet att dansa med likasinnade som också gillar ku-

bansk salsa (som jag dansat i 16 år) och angolansk kizomba 

som jag dansat sedan 2007).” 

 
   

https://finsamgoteborg.se/wp-content/uploads/2021/05/finsam-goteborg-soker-arbetsspecialister-till-finsam-unga-vuxna-a1007990.pdf
https://finsamgoteborg.se/wp-content/uploads/2021/05/finsam-goteborg-soker-arbetsspecialist-till-finsam-vuxna-a1034134.pdf
https://finsamgoteborg.se/wp-content/uploads/2021/05/finsam-goteborg-soker-koordinator-coach-till-projekt-landa-a1033036.pdf

