
 

  

 

 

 

   

 

 

Finsam Göteborgs 
nyhetsbrev april   
April har erbjudit händelserika dagar och sociala sammankomster av olika 

slag. Det är inspirerande att träffas och vi värnar om det fysiska mötet nu mer 

än aldrig förr. I månadens bildrika nyhetsbrev kan du ta del av de senaste 

händelserna hos förbundet, trevlig läsning!  
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Nyheter från kansliet  
 

Först och främst vill vi tacka alla som medverkade på vår 

första fysiska konferens. Vi väntade oss vårväder och 

möttes av snöstorm, den tekniska utrustningen tog oss 

tillbaka i tiden och vi avslutade med en stor buffé som 

erbjöd mycket för många och få för somliga. 

Sammanfattningsvis blev det en dag fylld med nya möten, 

känslor och starka intryck. Vi ser nu fram emot att träffas 

mer, både under stora sammankomster och ute på 

kontoren. Utvärderingen som skickades ut har bidragit 

med värdefull återkoppling som vi tar med oss till 

kommande konferenser.   
 

En annan konferens som anordnades i april är den 

nationella Finsamkonferensen som traditionellt sett äger 

rum en gång per år i olika städer. Efter två års uppehåll på 

grund av pandemi så ägde denna konferens rum digitalt 

och Samordningsförbundet Halland stod som arrangör. 

Programmet var innehållsrikt och i månadens nationella 

nyhetsbrev från Finsam så kan du läsa om de ämnen som 

lyftes och diskuterades: Samordningsnytt april 2022 
 

Utöver att ägna oss åt konferenser arbetar vi med utvecklingsfrågor gällande såväl BIP som nya ESF-projekt. 

Revisionen är nu klar och årets andra medlemssamråd har ägt rum, här lyftes bland annat behovet av 

rekrytering av medarbetare från våra parter samt behovet av att arbeta strategiskt med målgruppen SGI Noll.   
 

Vi hälsar vår nya utbildningsledare Sanna varmt välkommen till kansliet, en närmare presentation av henne 

finner du som vanligt i nyhetsbrevets avslutade del. Sist men inte minst tackar vi Ola Andersson för lång och 

trogen tjänst hos Samordningsförbundet. Ola arbetade under 15 år som förbundschef på 

Samordningsförbundet Hisingen och har under de senaste 2 åren bland annat arbetat med nationella 

finsamfrågor. 

 

Aktuella händelser  
 

Sydväst anordnade vårlunch  
 

Värmen börjar göra entré och många vill passa 

på att njuta av solens första varma strålar. Det 

finns många sätt att fira in vårens ankomst och 

vad kan passa bättre än en härlig utelunch i 

vårsolen? Kontoret i Sydväst delar här med sig 

av en bild från en mycket lyckad tillställning. 

Konceptet var enkelt, alla tog med sig något 

ätbart att bjuda på och detta resulterade i en 

mycket god och härlig buffé! Kanske blir fler 

kontor inspirerade att göra samma sak? Sydväst 

hoppas på att inspirera flera!  

 

 

 

 

 

 

     

https://app2.editnews.com/page/read.ashx?issueid=510416


 

  

 

 

Hälsolots startas upp på Hisingen 
 

Utbudet av hälsofrämjande aktiviteter har sedan en längre tid tillbaka gapat tomt på Hisingen och därför gläds 

vi extra mycket av Hisingens socialnämnd beslut att starta upp ett Hälsolots i området till hösten. Det finns i 

dag fyra Hälsotek och ett Hälsolots i Göteborgs olika områden och verksamheten har till uppdrag att verka för 

att främja folkhälsan genom att arrangera olika kostnadsfria aktiviteter som anpassas utifrån lokala behov. 

Finsam Göteborg sitter idag med i Hälsolots  styrgrupp och har ett mycket bra samarbete med stadens övriga 

Hälsotek.  

 

Nytt hos ESF-projekten  

 

Halvdagskonferens för projekt LANDA  
 

Den 27e april bjöd LANDA in till en halvdagskonferens för att möjliggöra erfarenhetsutbyte, nätverkande och 

samarbete över sektorsgränser för att lyckas bättre med utökad arbetsintegration. Konferensen var i 

hybridformat, vilket möjliggjorde både fysisk och digital medverkan. Totalt deltog cirka 65 personer fysiskt och 

20 personer digitalt.  
 

Konferensen bestod av föreläsningar från arbetsintegrerade sociala företag, famna-nätverket samt 

arbetsmarknads-och vuxenutbildningen och avslutades med en paneldebatt där talarna samt två politiker, 

Nina Miskovsky (M) och Marina Johansson (S), deltog. Samtalen lyfte behovet av dialog, flexibilitet och  

samarbete över sektorsgränser för att kunna hitta både innovativa och långsiktiga lösningar. Nästa konferens 

är planerad till eftermiddagen 29 november där även forskare och näringslivet kommer att medverka. Vi tackar 

samtliga medverkande och för en innehållsrik och viktig eftermiddag!  

 

 

https://www.halsolots.se/


 

  

 

 

Ny medarbetare! 
 

 Vi välkomnar denna månad en ny 

medarbetare och frågar som vanligt om 

favoritplatsen i Göteborg och någon rolig 

personlig fakta.  

  Sanna Sundberg, Utbildningsledare   

Sanna har de senaste åren arbetat som 

specialist inom sjukförsäkringen, som 

utbildningsledare för nyanställda och med 

utbildning externt mot läkarstudenter och 

rehab koordinatorer. Utöver detta har hon 

samordnat praktikanter och samverkat 

med högskolor i Väst angående 

praktikanter och information om 

Försäkringskassan och sjukförsäkringen.  
 

”Tycker om Hela Göteborg men hemma är 

de östra delarna och närheten till både stad 

och delsjöområdet som jag tycker mycket 

om.  Sen är jag väldigt förtjust i 

trädgårdsföreningen.  I min lilla 

villaträdgård har jag och min familj två 

höns, de ger oss ägg året om i stort sett. Jag 

är ledare för en studiecirkel, då jag har ett 

stort intresse i att sy/vara kreativ. Om det 

finns likasinnade som vill vara med så 

vill vi bli fler. 

Tygbitarna - Handarbete tillsammans - SV 

Göteborgsregionen Sydost 

 

https://www.sv.se/avdelningar/grsydost/kurser/tygbitarna---somnadstraffar-47977/
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