
 

  

 

 

 

 

 

 

Finsam Göteborgs 
nyhetsbrev februari   
 

Februari har bjudit oss på ett grått väder men vi går mot ljusare tider och 

dagarna blir faktiskt allt längre och längre– skönt tycker vi! I månadens 

nyhetsbrev kan du ta del av de senaste händelserna inom förbundet, trevlig 

läsning.   
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Nyheter från kansli-och utvecklingsgrupp  
 

Den 22 februari ägde det första utvecklingsforumet rum, forumet är tillskott i tidigare mötesordning och möjliggör 

en samling av kansli, utvecklingsavdelning, projektledare och samordnare. Syftet är att träffas för att prata om 

gemensamma utvecklingsfrågor och att stärka upp samarbetet mellan våra olika områden. På detta tillfälle 

pratade vi om förbundets mål och uppdrag 2022, lokala utvecklingsmöjligheter och nuläget kring BIP. Det var 

mycket kul att återigen kunna samlas fysiskt och vi ser nu fram emot att lära känna varandra bättre och träffas 

med jämna mellanrum.  

 

Den 8 februari deltog förbundet i en digital konferens om samverkan för unga som står utanför arbetsmarknaden. 

Konferensen är en del av ett strategiskt nationellt ESF-projekt vid namn 4-uvas och vi är en av flera dialogpartners 

som ska ta fram ett samverkansprotokoll som tydliggör civilsamhällets roll inom arbetsmarknadspolitiken i 

samverkan. Målet är att främja målgruppen genom att lyssna in och inventera behov för att öka möjligheterna till 

sysselsättning. Läs mer om projektet och ta del av konferensen i efterhand på projektets hemsida: 

https://4uvas.org/  

 

Kommande nyheter på hemsidan  
Snart börjar vår webbplats prata! Vi kommer nämligen installera ett digitalt hjälpmedel som bland annat möjliggör 

att få texten uppläst på olika språk. Detta är ett sätt för oss att öka vår digitala tillgänglighet och är ett naturligt 

steg i utvecklingen av vår webbplats som uppdateras löpande. En annan funktion som kommer att finnas på vår 

webbplats är en visselblåsarfunktion. Kansliet utreder just nu hur funktionen, vars syfte är att upptäcka och 

förebygga oegentligheter eller missförhållanden, ska hanteras i förhållande till rutiner och administrering.  

 

Gruppverksamheter med resursteamet är i gång!  
Vi hoppas nu att alla nåtts av informationen om att insatsen som tidigare benämnts stödfunktioner nu har bytt 

namn till Resursteamet och att gruppverksamheterna som erbjuds inom insatsen börjar komma igång. 

Resursteamet är i första hand en intern resurs för deltagare inom förbundets insatser som har en upprättad 

arktivitet-eller arbetsplan. Insatsen utgör ett kompletterande stöd i deltagarnas planering och arbetssättet präglas 

av de indikatorer som i BIP-forskningen identifierats som viktiga komplement till jobbinriktade insatser. Om du är 

nyfiken på att läsa mer om insatsens riktlinjer finns dessa publicerade, tillsammans med övriga insatsers riktlinjer, 

på hemsidan: https://finsamgoteborg.se/om-finsam/riktlinjer/  

De första grupperna som nu startar igång har två olika inriktning för att möjliggöra ett bredare stöd för målgruppen. 

Gruppen Natur och Hälsa äger rum utomhus och kommer denna omgång att hålla till i Botaiska trädgården och 

Änggårdsbergen, Gruppen Aktivitetsbalans erbjuds digialt via Teams. Aktuella gruppinbjudningar och en kort 

beskrivning av insatsen finns att hitta på hemsidan: https://finsamgoteborg.se/resursteamet/  

 

Digital informationsträff 18 mars  

Sist men inte minst vill vi påminna om att utvecklingsledarna arrangerar årets första digitala informationsträff den 

18 mars. Träffen är i första hand till för medarbetare hos förbundets medlemsparter som i sitt arbete möter 

personer som kan ha behov av det stöd som förbundets insatser erbjuder. Förra året medverkade totalt 763 

personer på de tre informationsträffar som arrangerades, jättekul med stort intresse och möjligheten att nå ut till 

så många genom digitala forum tycker vi! 

 

https://4uvas.org/
https://finsamgoteborg.se/om-finsam/riktlinjer/
https://finsamgoteborg.se/resursteamet/
https://finsamgoteborg.se/nyheter/digital-informationstraff/
https://finsamgoteborg.se/nyheter/digital-informationstraff/


 

  

 

 

  

Aktuella händelser  
 

Nytt utbildningstillfälle BIP 
Den 15 mars erbjuds ett nytt utbildningstillfälle för er som 

missade utbildningen i progressionsmätning i december. 

Uppgifter om exakt tid och plats kommer inom kort. 

 

Fortsättning av Från Skola till Arbetsliv   
Från skola till arbetsliv startade som ESF-projekt och går 

nu över till att bli en del av Finsam Unga Vuxna. Från Skola 

till Arbetsliv vänder sig till Göteborgs gymnasieskolor och 

erbjuder ett rådgivande stöd till personal inom elevhälsan 

gällande elever som behöver fångas upp i övergången 

mellan skolan och arbetslivet.  

Det rådgivande stödet innebär att elevhälsoteamet på 

skolan får tips och råd kring vägar vidare när gymnasiestu-

dierna ska avslutas. Målgruppen är elever med en psykisk 

ohälsa som påverkar elevens möjlighet att på egen hand 

komma vidare till arbete eller fortsatta studier. Syftet med 

insatsen är att fler unga vuxna ska få rätt stöd i rätt tid i 

övergången mellan skolan och arbetslivet. 

     

 

 

 

   

   Nya medarbetare! 

 

Vi välkomnar i detta nyhetsbrev en ny medarbetare. Vi frågar som 

vanligt om favoritplats i Göteborg och om rolig personlig fakta.  

Louise Ruppel, FK handläggare Finsam-teamet Hisingen 

Louise är har arbetat på Försäkringskassan sedan maj 2016 inom 

sjukförsäkringen som försäkringsutredare med inriktning på 

samordning. Hon är utlånad till Finsamteamet Hisingen på 50 % och 

jobbar knappa 40 % uppdraget enligt ovan. Resten av tiden ägnar 

hon åt fackligt arbete för fackförbundet ST som arbetsplatsombud 

och som arbetsmiljöombud på sjukförsäkringen i Göteborg. 

” Min favoritplats i Göteborg är Stora Amundön om det räknas till 

Göteborg, annars gillar jag Majorna och området runt Klippan och 

Röda Sten. Jag vet inte om det är så roligt; men jag har en 

annorlunda och omfattande garderob; kläder från 50-talet och 

framåt. Ärvda och köpta. Hemsytt och skräddarsytt. Min mormor 

och min mamma hade boutique på 60- och 70-talet med kända 

kläddesigners och annat och de har båda sparat mycket därifrån och 

haft ett stort klädintresse. Konstnärer och modeskapare i släkten har 

också bidragit så nu har jag till ett mindre museum       men 

använder faktiskt en hel del plagg fortfarande också.”    

  


