
 

  

 

 

 

 

 

Finsam Göteborgs 

nyhetsbrev september    
 

Årets första höstmånad är kommen och vi ser nu fram emot en rolig 

höst på förbundet där vi tillsammans ska landa i vårens omorganisering. 

I månadens nyhetsbrev kan du uppdatera dig om vad som skett hos 

kansliet under sommarmånaderna och ta del av andra aktuella 

händelser.  
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 Nyheter från kansli och utvecklingsgrupp  
Augusti är synonymt med delårsrapportering och detta har upptagit en hel del av vår tid sedan vi kom tillbaka 

från semester och ledighet. Nytt för detta år är att vi rapporterar resultaten i det molnbaserade verktyget Stratsys, 

vilket på sikt ska möjliggöra en effektivare strategiskt planering och uppföljning för såväl kansliet som utveckl-

ingsgruppen. Delårsrapporterna kommer även att sammanställas skriftligt och publiceras på vår webbsida.  

 

Utvecklingsgruppen har under sommaren förstärkts med en ny utvecklingsledare som har i uppdrag att utveckla 

metoder och arbetssätt för nollplacerade, dvs personer som är sjukskrivna men som inte kan få sjukpenning då 

de saknar sjukpenninggrundande inkomst. Utvecklingsledaren för Finsam-teamen har valt att avsluta sin tjänst 

för att återgå till sitt uppdrag inom kommunen och vår bitr. förbundschef har därför tillfälligt tagit över uppgifterna 

i väntan på ny rekrytering.  

 

Uppdaterade riktlinjer gällande covid-19 

Med anledning av att många restriktioner för tas bort den 29 september arbetar vi nu med att ta fram en plan 

för återgång till kontoren i oktober. Den 6e september uppdaterades förbundets riktlinjer och dessa gäller 

september månad ut. Kansliet förordar fram till dess hemarbete i den mån det är möjligt och styrelsens 

arbetsutskott uppmanar all personal som arbetar för förbundet att vaccinera sig.  

 

Medverkan på Frihamnsdagarna – Göteborgs nya demokratiska mötesplats   

Frihamnsdagarna är en ny arena där företag, offentliga 

aktörer, akademin, politiker och Göteborgs invånare får  

möjlighet att mötas för att samtala om nya gemensamma 

lösningar. Evenemanget ägde rum 3-4 september på 

bananpiren och streamades online. Finsam Göteborg är en 

av flera partners som stöttat intiativet och utvecklingsledarna 

var på plats för att informera om vårt uppdrag och 

finansierade insatser.  

 

Planeringsdag och styrelsemöte  

Den 3e september hade kansliet en gemensam 

planeringsdag med styrelsen och beredningsgruppen. 

Planeringsdagen äger rum en gång per år och är ett viktigt 

forum för myndighetsgemensamma frågor och dialog mellan 

parterna. Dagen avslutades med höstens första styrelsemöte 

där följande ärenden beslutades: 

 

 Förbundet kommer att begära lika mycket medel som vi tilldelats föregående år, vilket innebär en oför-

ändrad budget. Definitivt beslut kommer i november månad. 

 Förslag att utöka Hälsa och Aktivitet med 2 MKR, med anledning av förfrågan från Försäkringskassan. 

 Införande av nytt digitalt ekonomisystem  

Utöver detta hanterades två utredningar gällande visselblåasaranmälningar som inkom under sommaren från 

Göteborgs stads visselblåsarfunktion. Anmälningarna handlar dels om en misstanke om oegentligheter kring 

hantering av ESF-medel, dels bristande rutiner för GDPR och hantering av skyddade identiteter. Kansliet har 

gjort interna utredningar, där det framgår att inga oegentligheter sker kring hanteringen av ESF-medel samt att 

rutiner för GDPR och skyddade identiteter behövde förtydligas på hemsidan och för medarbetare. Åtgärder för 

detta har vidtagits och hemsidan är nu uppdaterad. Styrelsen beslutade godkänna de interna utredningarna och 

gav samtidigt kansliet i uppgift att ta fram en egen visselblåsarfunktion. En arbetsgrupp är sedan tidigare tillsatt 

just för detta ändamål. 

 

https://finsamgoteborg.se/nyheter/uppdaterade-riktlinjer-covid-19-2/
https://finsamgoteborg.se/kontakt-och-lankar/behandling-av-personuppgifter/


 

  

 

Interna kompetenspass till hösten  
Som utlånad till Finsam Göteborg ska du erbjudas kompetenshöjande insatser som stärker dig i din profession 

och i ditt uppdrag på förbundet. Därför arrangerar vi nu tre interna kompetenspass med ämnen som det 

efterfrågats mer kunskap om under våren. Deltagande är frivilligt, mer information om respektive tillfälle hittar 

du i länkarna nedan.  
 

17 september: Information om Lex Heller   

22 oktober: Att möta deltagare med beroendeproblematik  

19 november: Försäkringskassan informerar om det förstärkta samarbetet  

 

Nytt hos ESF-projekten 

Projekt Move On har utökat sin målgrupp och tar numera emot personer som 

tillhör målgruppen och är sjukskriven från primärvården i hela Göteborg. 

Inledningsvis vände sig projektet enbart till vårdcentraler på Hisingen.  
 

Projekt LANDA har sedan augusti en ny projektledare vid namn Tina Naga. Tina 

har tidigare arbetat som samordnare och rehabvägledare i Projekt Nordost.  
 

Projekt Respondere arrangerar en fysisk konferens den 8 november. Konferensen har ett begränsat 

deltagarantal och syftet är att delprojekten som ingår i Respondere ska sprida sina erfarenheter och resultat. 

Från Skola till Arbetsliv är det delprojekt som Finsam Göteborg driver och projektet arbetar aktivt med 

elevhälsoteam på gymnasieskolor, för att tidigt fånga upp ungdomar och möjliggöra en hållbar övergång från 

skola till arbetsliv. 
 

Aktuella händelser  
 

Filmlansering! 
Vi är glada att informera er om att filmerna för Hälsa och Aktivitet samt Finsam Vuxna 

är klara och uppladdade på vår hemsida. Syftet med filmerna är att  skapa en 

tydligare uppfattning om vad medverkan i insatserna kan innebära, öka deltagarnas 

delaktighet samt förbättra vår transparens och tillgänglighet, vilket är några av de 

rättighetsperspektiv som vi implementerat i förbundet.  

 

Arbetet med Emerga fortsätter! 
I föregående nyhetsbrev sammanfattades vår medverkan i Emergas program från 

vad till hur. Vi kunde då konstatera att programmet har gett oss en god grund att stå 

och bygga vidare på.  Under hösten stiger förbundets rättighetsarbete in i fas två, nu 

ska vi ta med alla lärdomar och fokusera på förändringsarbete med 

rättighetsprinciperna som utgångspunkt. Vi ser fram emot detta! 

 

Mentorskap utbildning   
Mentorskap är en kostnadsfri utbildning för arbetsgivare som vill ge fler människor 

möjlighet till en plats på arbetsmarknaden. Utbildningen är kostnadsfri och utgörs av 

en heldag samt en uppföljande halvdag. Kanske känner du till en arbetsgivare som 

utbildningen är lämplig för? Än finns platser kvar till nästa utbildningstillfälle, mer 

information och anmälningslänk hittar du här.    

https://www.simplesignup.se/event/183019-finsam-goeteborg-kompetenspass-lex-heller
https://www.simplesignup.se/event/183020-finsam-goeteborg-kompetenspass-att-moeta-deltagare-med-beroendeproblematik
https://www.simplesignup.se/event/183021-finsam-goeteborg-kompetenspass-foersaekringskassan-informerar-om-det-foerstaerkta-samarbetet-med
https://www.mentorskapvg.se/anmalan/


 

  

 

Nya medarbetare!  

 

 
 

 

 

 
 

  

Vi fortsätter att växa och presenterar här några av förbundets 

nya medarbetare. Som vanligt frågar vi om favoritplatsen i 

Göteborg och om de har någon rolig personlig fakta att dela med 

sig av.  

 

Mekto Ganic, Hälsoutvecklare Sydväst  

Mekto är utlånad från Utbildningsförvaltningen, Göteborgs stad 

och har senast arbetat som bibliotekarie samtidigt som hon 

studerar till Hälsovetare.  

”Jag har många favoritplatser i Göteborg. Allt som är utomhus och 

särskilt i skogen. Under pandemin har Tigerbacken i Haga helt 

klart varit min favoritplats! Där ligger jag på kullen med min filt; 

jobbar, pluggar, äter och dricker kaffe. Kul fakta om mig...det 

finns mycket, att jag har gett ut ett antal kokböcker kanske.” 

 

Emma Benon, Arbetsspecialist Finsam Unga Vuxna Sydväst 

Emmas hemorganisation är Stöd och Försörjningsenheten i 

Socialförvaltningen Sydväst där hon tidigare arbetat som      

socialsekreterare i mottagningsteamet.  
 

”En av mina favoritplatser i Göteborg är att gå promenaden runt 

Stora Delsjön, när det är soligt och fint väder! En rolig personlig 

fakta är att jag är uppvuxen i Saudiarabien, då min familj bodde 

där när jag var liten!” 

 

Erica Uussalu, coach/koordinator Projekt LANDA 

Erica kommer från funktionsstöd inom Göteborgs stad och har 

senast arbetat som samordnande stödassistent. Hennes 

utbildning ligger däremot inom ekonomi och genusvetenskap. 
 

” Om jag måste välja endast en favoritplats i Göteborg skulle det 

nog bli Botaniska trädgården, även om jag är där alldeles för 

sällan! En rolig personlig fakta om mig är att jag gjort tre 

skidsäsonger i Japan och ett år i Nordnorge då natur och 

friluftsliv ligger mig varmt om hjärtat. (Ruby som är med på 

bilden är min adopterade hund från Irland)” 

 

Paula Heitzmann, Arbetsspecialist Finsam Vuxna Sydväst 

Paula är utlånad från Socialförvaltning Sydväst och hennes 

senaste tjänst var som socialsekreterare på vuxenenheten,   

inriktning mot missbruk och beroende. 
 

 ”Ångbåtsbryggan vid Klippan är en favoritplats i Göteborg. Där 

är det många fina båtar och en vacker vy över Älvsborgsbron!  

Särskilt nu under pandemin har jag lagt många timmar på od-

ling och fixande i trädgården. Vilket gett effekten att jag numera 

är i stort sett självförsörjande på smörgåsgurka. Alltid något!” 
 

 

 

 



 

  

 

 

 
 

 

Lena Lindsköld, utvecklingsledare för Nollplacerade och 

samordnare för Finsam-teamet centrum  

Lenas hemorganisation är Försäkringskassan där hon arbetade 

som försäkringsutredare inom sjukförsäkringen innan hon började 

hos oss. Hon har också tidigare varit representant för Försäkrings-

kassan i den nu avslutade insatsen En väg in…  

 
”Det finns så många platser i Göteborg som jag tycker om och det 

är svårt att bara välja en. Det får bli Stadsmuseet för där trivs jag 

och hittar man alltid något intressant. En rolig sak som jag kan 

komma på är att min kompis hade en åsna när vi var små. ” 

 

   

   

Lediga tjänster  
 

 

  

• Vi söker en samordnare till Unga Vuxna och 

Vuxna i Nordost  

 

• Vi söker en utvecklingsledare till Finsam-

teamen – annons publiceras inom kort  

 
   

   

 
  

  

   

   

https://finsamgoteborg.se/wp-content/uploads/2021/09/samordnare-for-unga-vuxna-och-vuxna-nordost-a1052855.pdf
https://finsamgoteborg.se/wp-content/uploads/2021/09/samordnare-for-unga-vuxna-och-vuxna-nordost-a1052855.pdf

