
     
       

 
 

Finsam Göteborg söker medarbetare till Individsamverkansteam  

 
Finsam Göteborg ansvarar för finansiell samordning av arbetslivsinriktad rehabilitering och 

återgång till arbete, i enlighet med lagen om finansiell samordning. Samverkan sker mellan och 

tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen samt 

Göteborgs stad. Förbundet är en egen juridisk person och leds av en styrelse som består av 

förtroendevalda och tjänstemän från de ovan nämnda parterna.  

  

Vi söker en medarbetare från Socialförvaltningen Nordost på 50 % till Individsamverkansteam i 

område Nordost.  

  

Teamen består av samordnare, medarbetare från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 

kommunen samt en Case Manager på heltid. Tillsammans arbetar Individsamverkansteam för att 

möta upp individens behov och öka förutsättningar för egen försörjning genom arbete eller 

studier.  

  

Målgruppen är personer i åldrarna 16 – 64 år som har behov av samordnad rehabilitering utifrån 

fyrpartsamverkan. Individens behov ska alltid vara styrande och individen ska alltid erbjudas att 

delta på team-möte där rehabiliteringsplanen fastställs. Målet är en hållbar och väl förankrad 

planering mellan individ, remittent, Individsamverkansteam och vården med syfte att öka den 

enskildes förutsättningar och möjligheter till arbete eller studier.   

 

Teamen kommer initialt att utgå från ett antal utvalda vårdcentraler i Göteborg, teamen är 

geografiskt indelat i område Nordost, Hisingen, Centrum och Sydväst.   

   

Arbetet kommer att utgå från evidensbaserat arbetssätt som innebär att den professionelle väger 

samman sin expertis med bästa tillgängliga kunskap, den enskildes situation, erfarenheter och 

önskemål vid beslut om insatser.  

    
Huvudsakliga arbetsuppgifter:    

• Är vid behov med och bedömer inkommande intresseanmälningar till 

Individsamverkansteam  

• Deltar i teamarbetet och ansvarar för inhämtande/utbyte av relevant information i 

individärenden i den egna myndigheten inför teammöten utifrån upparbetad metod.  

• Bidrar med din kompetens och kunskap om stöd och insatser  

• Tilldelar och organiserar arbetsuppgifter i det dagliga arbetet. 

• Vid behov se över aktuell information för att stödja Case-manager och individen så att 

planen följs 

• Informerar inom din förvaltning om Individsamverkansteam.  

 

Kompetenskrav:   

Du har mer än två års erfarenhet av att arbeta som socialsekreterare.   

Du har goda kunskaper i dokumentationssystem, stöd och insatser 

Du har god kunskap kring ditt nuvarande uppdrag  

Du har erfarenhet av samverkan kring individer i behov av stöd.  

 

Övrigt meriterande:   

MI-utbildning.  



  

I övrigt är du prestigelös, förändringsorienterad och har en god omvärldsbevakning. Du trivs med 

att arbeta i team och självständigt. Du är öppen och lösningsfokuserad. Du har ett 

helhetsperspektiv och en analytisk förmåga och kan snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter. Du 

har ett pedagogiskt förhållningssätt.   

 

Du tycker det är spännande att vara med och bidra till utvecklandet av metod och arbetssätt vid 

uppstartsfasen av en insats/projekt. 

 

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.  

  

Anställningsvillkor  

Tjänsternas omfattning är 50%. Vi söker en medarbetare från Socialförvaltningen. 

Behörig att söka är du som har en tillsvidare-anställning på Göteborgs stad.  

Tjänsten innebär att du är utlånad till samordningsförbundet Finsam Göteborg på deltid. 

 

Övrigt 

Innan vi vill ha din ansökan önskar vi att du har en dialog med din chef kring om du har möjlighet 

att bli utlånad till Finsam Göteborg. 

 

Ansökan 

Inkom med ansökan och CV samt personligt brev senast den 31 augusti till: 

info@finsam.goteborg.se 

 

Urval och intervjuer kommer att ske löpande då vi önskar tillsätta tjänsten snarast. 

  

Frågor 

Vänligen kontakta  

Utvecklingsledare Individsamverkansteam  

Lejla Tomic  
Telefon: 0790-67 66 27 
E-post: lejla.tomic@finsam.goteborg.se  
 

 
Läs mer om Finsam Göteborg på vår hemsida: 

www.finsamgoteborg.se 
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