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Finsam Göteborgs 
nyhetsbrev juni 
Sommaren är äntligen här och semestertider nalkas. Nu väntar lediga dagar 

och tid för återhämtning, förhoppnings bjuds vi på lite sol och värme lagom till 

midsommar med. Även nyhetsutskicken kommer ta en sommarpaus till 

september så med detta nyhetsbrev önskas en trevlig sommar.  



 

  

 

Nyheter från kansliet  
Vårterminens sista styrelsemöte ägde rum den 10 juni och här presenterades bland annat slutrapporten 

för projekt Respondere – som möttes av spontana applåder! Nu diskuteras vårt framtida regionala ESF-

projekt som projektledare Evy arbetar förberedande med. Under månaden har vi också gästats av 

Samordningsförbundet Stockholm, de var särskilt intresserade av veta mer om hur vi arbetat med Från 

skola till arbetsliv, intregrationsprojekt och grön återhämtning. Vi tackar er som var med och presenterade 

arbetet med detta, det är alltid lika inspirerande att höra om det fantastiska operativa arbete som görs!  

 

Frihamnsdagarna  
Som tidigare nämnts kommer förbundet även detta år att medverka på Frihamnsdagarna och vi 

uppmuntrar att passa på att boka in ett besök på dagarna som äger rum 25–27 augusti i just Frihamnen. 

Förbundet kommer att ha en utställarplats där vi hoppas på många intressanta möten och besök av 

göteborgare, samverkansparter och politiker. Utöver håller vi ett seminarium på fredagen, läs mer om 

innehåll, plats och tid här: https://frihamnsdagarna.se/program/finsam-goteborg-seminarium/  

                                                   

 

Spridningskonferens för Projekt Nordost  
 

Den 15e juni bjöd vi in till spridningskonferens 

för Projekt Nordost och det var många som kom 

till Centralhuset där konferensen ägde rum. Det 

var ett fullspäckat program innehållandes 

utvärderingsresultat, filmvisning, presentation 

av Jämställdhetsmyndigheten och presentation 

av en Metodhandbok som är framtagen som en 

viktig del av projektet.  

 

Moderator för konferensen var Maja Beckman 

från Serus som även utvärderat projektet. 

Jämställdhetsmyndigheten lyfte och bekräftade 

projektets resultat och lärdomar, vilka är att 

samverkan mellan myndigheter och individuellt 

anpassade parallella insatser behövs för att 

stärka utrikes födda kvinnors möjligheter på 

arbetsmarknaden. På bild fångade vi Ljiljana, 

som arbetat som rehabvägledare i projektet och 

Tina, som haft olika roller i projektet.  

 

 

Nyhetsartikel med Emerga  
Sedan snart två år tillbaka har Emerga guidat och stöttat oss i att implementera ett rättighetsbaserat 

arbetssätt på alla nivåer inom verksamheten - från styrning och ledning till det operativa arbetet och mötet 

med deltagare. Nu har vi publicerat den andra artikeln i serien om mänskliga rättigheter i praktiken, denna 

gång berättar Henrik om sina erfarenheter av, och tips om, rättighetsbaserad styrning och ledning.  
 

Mänskliga rättigheter i praktiken: Rättighetsbaserad styrning och ledning  

 

Sidan som samlar Göteborgs stads arbetsmarknadsinsatser  
Göteborgs stad har en sida på goteborg.se som samlar alla stadens arbetsmarknadsinsatser. Numera finns 

även de insatser som förbundet finansierar med på sidan. Informationen riktar sig både till personer som 

arbetar med sociala frågor och till stadens invånare. 

https://goteborg.se/wps/portal/start/jobb/stod-till-arbetssokande/hitta-arbetsmarknadsinsats  

 

https://frihamnsdagarna.se/program/finsam-goteborg-seminarium/
https://finsamgoteborg.se/wp-content/uploads/2022/06/Metodbok-Projekt-Nordost.pdf
https://finsamgoteborg.se/wp-content/uploads/2022/06/Manskliga-rattigheter-i-praktiken-styrning-och-ledning.pdf
https://goteborg.se/wps/portal/start/jobb/stod-till-arbetssokande/hitta-arbetsmarknadsinsats


 

  

 

 

 

Sommarhälsning! 
Våren har minst sagt varit turbulent i vår omvärld, situationen i Ukraina påverkar just nu hela världsläget. 

Vi alla försöker hitta vägen tillbaka till arbetslivet i spåren efter pandemin. I dessa tider kan jag ändå 

konstatera att förbundet nu står för en stabil samverkansstruktur som är öppen för göteborgarna med 

samordningsbehov. Vi får komma ihåg att det nya förbundet fyller 3 år den 1 juli. Våra medlemmar 

omorganiserar sig och vi följer med intresse utvecklingen i staden, regionen och hos de båda statliga 

medlemmarna. Jag vill tacka styrelsen, beredningsgruppen, styrgrupperna och alla 100 medarbetare 

samt kansliets personal för det idoga arbetet som vi tillsammans utför trots de yttre påfrestningarna.  
 

Till hösten stundar ett spännande riksdagsval, en ISF-rapport till regeringen om hur det har gått för 

deltagare i Finsam och framför allt så fortsätter vi utvecklingen kring parallella insatser och det 

gemensamma lärandet i förbundet och med våra parter. Nu stundar en sommar och semesterledighet 

utan restriktioner och jag hoppas att ni alla får tillfälle till vila, sol och bad! 

 

 

Eva Magnusson  

Förbundschef 
 

 

 Ny medarbetare!  

 

 
 

 

 

 

 
 

  

 

Vi välkomnar denna månad en ny medarbetare och frågar som 

vanligt om favoritplatsen i Göteborg och rolig personlig fakta. 

 

 

Marielle Grahn, Hälsoutvecklare Aktiv Sydväst  

Marielle är utlånad från Göteborgs stad där hon arbetat 

som leg. Sjukgymnast inom hemsjukvården i 12 år. 
 

” Jag har många favoritplatser i Göteborg men tycker att 

Slottsskogen är en outtömlig källa till aktivitet, lugn och ro 

eller kunskap. Försök gärna lära er några olika lövträdsorter när 

ni är där nästa gång. Själv växte jag upp i Jämtland så mina 

barrträdskunskaper är något större. Och om ni någon gång 

beger er till Södra skärgården så rekommenderar jag er ett besök 

på min favorit-ö ”Kössö” (Köpstadsö).” 

 

 

 
 


