Finsam Göteborgs
nyhetsbrev mars

Nu är vårens första månad snart förbi, dagarna blir längre och värmen
börjar försiktigt komma tillbaka. Nu ser vi fram emot ljusare tider och
kommande vårkonferens där alla inom förbundet äntligen ska få möjlighet
att träffas. I månadens nyhetsbrev kan du ta del av de senaste händelserna
inom förbundet och bekanta dig med flera nya medarbetare, trevlig läsning!

Nyheter från kansliet
Årets andra styrelsemöte den 25e mars ägde denna gång rum i Nordost.
Styrelsen har fått en ny ersättare från Arbetsförmedlingen vid namn Maria
Broman, som även kommer att berätta om Arbetsförmedlingens uppdrag
på förbundets digitala kompetenspass den 1 april.
På mötet godkändes årsredovisningen för 2021 och kansliet fick ett
kompletterande uppdrag att ta fram en handlingsplan gällande situationen
i Ukraina och ökat flyktingmottagande. Staden har organiserat sig för att
öka förmågan till samordning och samverkan med berörda förvaltningar
och bolag samt andra myndigheter och organisationer.
Vidare fattade styrelsen beslut om att förbundet ska ingå i regeringens
uppdrag ”Stoppa våldet” där Individsamverkansteamet är först med att
medverka. Sist men inte minst blev det även beslutat att förbundet ska
delta som arrangör på Frihamnsdagarna som detta år äger rum 25–27
augusti.

Aktuella händelser hos tema-områdena
Hälsa och Aktivitet medverkar på hälsoveckan
Den 11–16 april anordnar Göteborgs stad en hälsovecka för att uppmärksamma stadens aktivitetsytor som
är till för alla göteborgare! Aktivitetsytorna möjliggör kostnadsfria träningsalternativ och hälsoutvecklarna
använder ibland dessa ytor med deltagare som vill komma i gång med träning utomhus. Under hälsoveckan
kommer aktiviteter anordnas på samtliga aktivitetsytor och den 12e april kommer insatserna Aktiv och
Hälsoutvecklare finnas på plats på Länsmansgårdens aktivitetsyta för att erbjuda introduktionspass och
Mindfulness samt prata med besökare om förbundets insatser. Kanske är även du nyfiken på ett besök på
någon av aktivitetsytorna? Hälsoveckan erbjuder något för alla, mer information finns på Göteborgs stads
hemsida: https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/aktivera-dig/halsoveckan-utomhus-1116-april

Öppna informationsmöten med Finsam Vuxna
Finsam Vuxna har en arbetsgrupp som arbetat med ingång till insatsen. Arbetet har bland annat resulterat
i att erbjuda potentiella deltagare att komma på öppna informationsmöten om insatsen. Dessa möten
startade i gång i mars och mer information om kommande tillfällen finns på vår hemsida. Syftet med
informationsmötena är att skapa ökad delaktighet och tillgängliggöra information om insatsen innan en
eventuell intresseanmälan skickas in. Som en del i arbetet med ingångsprocessen har även medlemmar
på Fontänhuset gett input till material på informationsträffarna, text på hemsidan och intresseanmälan.

Nytt hos ESF-projekten
Slutrapporter och ny ansökan
Utvärdering är en viktig del av ESF-projekt. Utvärderingarna ska redogöra
för vilka resultat projektet uppnått, vad som varit bra och varför eller varför
ett projekt inte fungerat som planerat. Genom utvärderingar och rapporter
bidrar vi till ökad kunskapsspridning och i samband med att vi avslutar två
ESF-projekt har nu slutrapporterna för dessa publicerats.
I Projekt Respondere har Finsam Göteborg, tidigare Samordningsförbundet
centrum, ingått med delprojektet från skola till arbetsliv tillsammans med
delprojekten Convinere och ACTivera. Målgruppen för projektet har varit

unga vuxna med psykisk ohälsa som står långt från arbetsmarknaden, med eller utan aktivitetsersättning.
Ta del av rapporten här: Respondere slutrapport
Projekt Nordost startades i gång hos Samordningsförbundet Nordost och togs därefter över av Finsam
Göteborg. Målgruppen för projektet var utrikes födda kvinnor och/eller långtidsarbetslösa i behov av
samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering för att närma sig eller nå arbetsmarknaden. Ta del av rapporten
här: Projekt Nordost slutrapport
Med anledning av att två av förbundets ESF-projekt avslutas arbetar kansliet just nu tillsammans med
andra samordningsförbund i regionen med en gemensam ESF ansökan till nästa projektperiod. Förstudien
är sedan tidigare inlämnad och beviljades den 23 mars. I förstudien kommer vi gemensamt undersöka vilka
målgrupper som blir aktuella för den kommande ansökan.

Halvdagskonferens för projekt LANDA
Projekt LANDA bjuder in till en halvdagskonferens den 27e april. Konferensen är en plattform för
erfarenhetsutbyte, nätverksbygge där civilsamhället och offentliga sektorn lär sig metoder från varandra
för att stötta arbetslösa. Fokus är på hur vi ska samarbeta över sektorsgränser för att lyckas bättre med
utökad arbetsintegration. Inbjudan till halvdagskonferens med projekt LANDA

Nya medarbetare!

I mars hälsar vi sex nya medarbetare välkomna, i vanlig ordning
frågar vi om favoritplats i Göteborg och någon rolig personlig fakta.

Katarina Mattsson, Administrativ koordinator
Katarina är anställd på kansliet och kommer senast från
stadsbyggnadskontoret i Göteborg där hon arbetare som
kundhandläggare.

” Det finns många fina platser i Göteborg bland annat Kålltorps
området som är väldigt mysigt med grönområden och mysiga
caféer. Rolig fakta är att jag tycker gorillor är väldigt fina och intressanta djur.”

Peter Willman, Hälsoutvecklare Aktiv Nordost
Peter är utlånad från Västra Götalandsregionen där han arbetade
som Hälsocoach på Hälsocoach online.
”Min favoritplats i Göteborg är Liseberg under julen. Ett besök där
brukar hjälpa att skapa julstämning när man saknar en riktig
vinter med stora mängder snö och minusgrader. När möjlighet
finns så försöker jag se så mycket NHL och amerikansk fotboll
som det bara går.”

Martin Myhrén, Hälsoutvecklare Sydväst
Martin är utlånad från grundskoleförvaltningen där han arbetat
som fritidsledare med fokus på trygghetsskapande arbete. Han
har dessförinnan läst hälsopromotionsprogrammet med inriktning
idrottsvetenskap.
” Det finns så många fina platser i Göteborg men Stora
Getryggen i Delsjöområdet är en klar favorit med den fantastiska
utsikten över Göteborg. Dessutom är det nära till Göteborgs
mysigaste sjö, Västra Långvattnet. Vid sidan av jobb och i
kombination med familj tränar jag Brasiliansk Jiu-Jitsu och är
också samordnare för klubbens barn- och ungdomsverksamhet.”

Olivia Bergqvist, Arbetsspecialist Unga Vuxna Centrum
Oliva här utlånad från Socialförvaltningen Centrum och har
tidigare arbetat som socialsekreterare på Försörjningsstöd.
” Jag älskar att ta en långpromenad ute i naturen, gärna längs
Delsjön en solig vårdag! Det händer att jag säger ”nej, fy dig” och
”gå och lägg dig” i telefon ibland. Det är dock inga klienter eller
deltagare jag pratar med utan min hund Britta som jag kommunicerar med genom ett övervakningssystem!”

La Lindbladh, arbetsterapeut projekt LANDA
La arbetar 50% för projekt LANDA och är anställd på
Skyddsvärnet.
” Mina favoritplatser i Göteborg är trädgårdförenigen och södra
skärgården. Jag blev kär i Göteborg och flyttade från Tyskland
hit. Sen blev jag kär i min man och flyttade med honom till
landet. Nu är jag kär i våra höns som vi skaffade för ett halvår
sen....och sen finns det kärleken till naturen som bär mig genom
livet.”

Marie Monrad-Aas, Arbetsspecialist Finsam Vuxna
Centrum
Marie är utlånad från Arbetsförmedlingen Kultur Media där hon
arbetat med arbetslivsinriktad rehabilitering och framför allt med
yrkesgrupper inom bild, form och kulturyrken.
” Jag har många favoritplatser i Göteborg! En av dem är Hagabion,
dvs Folkets bio + deras restaurang. Jag började se film och fika
där redan på 70-talet tillsammans med mina föräldrar. Då låg
Hagabion i själva Haga, i en stor gammal lägenhet i ett
rivningshus. Jag älskar kombinationen av kultur och god mat i
anspråkslös miljö, tillsammans med att det är så olika åldrar och
stil på besökarna. Min man och jag blev tillsammans där för 37
år sedan, fast vi kände varandra innan biobesöket. Sedan älskar
jag Rörö i norra skärgården, Japandalen i Botaniska,
Stadsteaterns vackra restaurang, Stora Saluhallen och
utomhusserveringen på Brogyllen på Västra Hamngatan.”

Lediga tjänster
Utvecklingsledare till tema-område Vuxna

