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Finsam Göteborgs
nyhetsbrev januari
Dags att välkomna ett nytt verksamhetsårs samtidigt som verksamheterna är
i full fart med att redovisa föregående års arbete. I årets första nyhetsbrev kan
du bland annat läsa om händelser från sista delen av 2021, kommande
händelser under 2022 och bekanta dig med flera nya ansikten hos förbundet.

Nyheter från kansli och utvecklingsgrupp
Just nu är det full fokus på årsredovisning och planering av det nya verksamhetsåret. Eftersom många
nya hunnit starta inom förbundet under föregående år, och därmed kanske inte känner till
redovisningsprocessen, kan det vara intressant att känna till att årsredovisningen innefattar tre olika
delar; verksamhetsberättelse från insatser och projekt, resultat-och balansräkning samt statistikbilaga.
En viktigt del är just verksamhetsberättelsen som redogör för det gångna årets arbete och viktiga
händelser som påverkat verksamheten. Utvecklingsledare och projektledare ansvarar för att
sammanställa respektive verksamhetsberättelse och kansliet sammanställer årsredovisningen i sin
helhet. Årsredovisning och bokslut granskas därefter av revisorer och beslutas slutligen av styrelsen.

Storstadsträff
Samordningsförbunden i storstäderna Stockholm, Uppsala, Malmö och Göteborg har ett samarbete och respektive ledning träffas med jämna mellanrum för storstadsträffar. Syftet är att möjliggöra kunskaps-och erfarenhetsutbyte och främja samarbete. Senaste träffen var i slutet av december ägde rum i Malmö. Huvudpunkterna som
diskuterades då var implementering av projekt, möjligheter till nya gemensamma storstadsprojekt, integration och
sist, men absolut inte minst, BIP.

Möte med arbetsutskottet inför årets första styrelsemöte
Årets första styrelsemöte äger rum fredag den 28 januari och inför varje styrelsemöte träffas arbetsutskottet som
består av styrelsens ordförande Johan Fält VGR, vice ordförande Andreas Pettersson FK, Eva Wettermark AF och
Håkan Hallengren från Göteborg stad för att gå igenom aktuella ärenden till styrelsen. För dig som är nyfiken så
finns årets mötesordning för beredningsgrupp, arbetsutskott och styrelse att hitta på vår hemsida. Efter styrelsemötet bjuds alla som arbetar inom förbundet in till ett digitalt förbundsmöte för att uppdateras om aktuella händelser och beslut. Årets första förbundsmöte äger rum 31 januari och förhoppningsvis har du fått en inbjudan till
detta, om inte så ska du kontakta din samordnare eller projektledare.

Ny organisering och mötesordning
Det kommer att ske vissa organiseringsförändringar hos kansliet under kommande period och vi börjar året med
att välkomna ny utvecklingschef som är tidigare utvecklingsledare Henrik Westberg, och ny utvecklingsledare för
Finsam-team vid namn Lejla Tomic. En närmare presentation av Lejla, som är ny inom förbundet, hittar ni i
nyhetsbrevets avslutande presentationsavsnitt. I mars kommer kansliet förstärkas med en administrativ
koordinator som bland annat ska utveckla den digitala administrationen inom förbundet. Nytt för året är också
mötesordningen inom förbundet och det etableras nu nya rutiner för lokala husmöten och hantering av
arbetsmiljöarbetet. Första arbetsmiljögruppen hölls redan i december och sammanställningen från
skyddsronderna med inlånande chefer är nu klar. Om det finns frågor eller anmärkningar på den lokala
arbetsmiljön så ska dessa från och med nu i första ledet gå via lokalansvarig som för frågor vidare till
arbetsmiljögruppen.

Finsam-teamet byter namn till individsamverkansteamet
Det ligger i förbundets natur att arbeta föränderligt och att löpande anpassa insatser och projekt utifrån
målgruppens och medlemparternas behov. En viktig sak som uppmärksammades under föregående år var att
namnet Finsam-team skapar förvirring kring vad insatsen faktiskt erbjuder och vem insatsen är till för. Tydlighet
kring det som stöd som erbjuds inom insatserna är såklart mycket viktigt och därför har en dialog om eventuellt
namnbyte pågått inom insatsen under en längre tid. Nu står det klart att Finsam-teamet byter namn till
Individsamverkansteamet från och med 1 februari. Vår förhoppning är att det nya namnet tydligare återspeglar
vem insatsen är till för och vad insatsen faktiskt gör – ett team som samverkar med, och kring, individen.

Aktuella händelser
Håll i, håll ut och stanna hemma
Informationen om den otroligt höga smittspridningen
har troligtvis inte gått någon förbi och den 12 januari
infördes Uppdaterade restriktioner som omfattar alla
på förbundet.

Digital informationsträff
Det är fortsatt många som hör av sig till förbundet
och vill ha information om stödet som erbjuds inom
insatserna. Därför erbjuder utvecklingsledarna
löpande digitala informationsträffar, förra året ägde
tre träffar rum med totalt 763 medverkande. Årets
första träff äger rum 18 mars.

Ny adress till centrumkontoret
Det har under en längre period pågått omfattande
ombyggnadsarbete i, och runtomkring, byggnaden
där centrumkontoret håller till. Ingången till kontoret
har flyttats och adressen har uppdaterats från
Nordhemsgatan 12 till Första Långgatan 7.

Inställt kompetenspass i januari
Det inplanerade kompetenspasset med Arbetsförmedlingen den 28 januari kl.08:30-10:00 är tyvärr inställt. Nytt datum kommer inom kort!
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Nytt hos ESF-projekten
Händelser hos Landa
Den 2a februari var det inplanerat en deltidskonferens som tyvärr behöver flyttas fram på grund av rådande
smittspridning. Förhoppningen är att genomföra konferensen i april istället. En mycket glädjande nyhet är att ett
besök på rekryteringsmässan Opportunity day resulterade i att en deltagare fick anställning på Sveriges radio P4,
läs mer om detta i Landas senaste nyhetsbrev.

Ny ESF-ansökan med förbunden i Västsverige
Tillsammans med fem andra förbund i Västsverige pågår just nu ett regionalt utvecklingsprojekt inför en
gemensam ESF-ansökan till nästa år. Diskussioner om vad Finsam Göteborgs delprojekt ska handla om pågår just
nu hos beredningsgruppen och styrelsen.

Nya medarbetare!

Vi välkomnar fyra nya medarbetare som startat hos förbundet
den senaste tiden. Vi frågar som vanligt om favoritplats i
Göteborg och om rolig personlig fakta.

Lejla Tomic, utvecklingsledare Finsam-team
Lejla tillträde sin tjänst som utvecklingsledare den 5 januari 2022
och har dessförinnan arbetat på Försäkringskassan sedan 13 år
tillbaka. På Försäkringskassan har hon bland annat samordnat
teamet av handläggare parallellt med att stödja enhetschefen i
verksamhetsfrågor.
”Min favoritplats i Göteborg är en liten charmig del, Haga. Jag älskar trappträning men glömmer snabbt antal av trappor som jag
har gått.”

Katarina Broander, Arbetsspecialist Finsam Unga Vuxna
Hisingen
Katarina är anställd i Göteborgs Stad, Socialtjänsten och kommer
senast från en tjänst på Samordningsförbundet Älv och Kust i
Kungälv.
” Min favoritplats i Göteborg är utsiktsplatsen vid
Masthuggskyrkan. Jag har turnerat med ett peruanskt
folkmusikgrupp i Peru och i Sverige.

Maria Lennde, coach/koordinator Projekt Landa
Maria började hos Landa i december och är utlånad från
Göteborgs stad, Försörjningsstödsenheten i centrum.
” Tyvärr saknar jag lokalsinne, så de flesta platser jag besöker
hittar jag sedan inte tillbaka till igen. Vägen till Bengans
skivbutik vid Stigbergstorget har jag dock lyckats lära mig.
Samlingen till min morfars gamla vinylspelare har ökat
avsevärt sedan jag upptäckte den affären. Det senaste året har
jag blivit närmast besatt av min polaroidkamera och bär med
den i alla sociala sammanhang när jag är ledig. Bilderna är på
god väg att ta över min lägenhet.”

Elham Keshtgar, Samordnare Projekt Move on
Elham är utlånad från Försäkringskassan och började hos Move on
i november.
”Min favoritplats i Göteborg och Botaniska trädgården och Slottsskogen. Få kollegor vet om detta men innan jag hamnade inom
myndighetsvärlden jobbade jag i många år inom hudvård och kosmetik branschen som makeup-artist, och haft olika ledande roller
inom branschen. Bodde därefter i Norge i 5 år där jag bland annat
startade upp egen smycke och Juvelbutik. Några frågor kring diamanter? Ni vet i så fall vart ni hittar mig!
”

Lediga tjänster
Tjänstedesigner/utbildare
Tjänstedesigner och utbildare till Finsam Göteborg

Case-manager till Finsam-team
Finsam Göteborg söker en Case-manager

Socialsekreterare till Finsam-team
Finsam Göteborg söker socialsekreterare

