
 

  

 

 

 

   

 

 

Finsam Göteborgs 
nyhetsbrev maj 
Årets första sommarmånad står för dörren och tiden tycks springa i väg. Vi uppmuntrar 

alla att stanna upp och njuta lite extra av all härlig grönska och fågelkvitter - för vips så är 

hösten här igen. I månadens nyhetsbrev kan du som vanligt läsa om de senaste 

händelserna hos förbundet.  

 

Foto: Lo Birgersson© Visuell Kommunikation  

 

 



 

  

 

Nyheter från kansliet  
 

Under månaden har vi varit på resande fot och hunnit med 

besök både i Danmark och Uppsala. Resan till Danmark 

gjordes i syfte att besöka Vaeksthuset i Köpenhamn. 

Studiebesöket gjordes tillsammans med ESF-projektet 

Arbetsliv och hälsa Nordost och under två dagar fördjupade 

vi oss i reflexiv praktik och sparringkultur, två viktiga 

områden som förbundet kommer arbeta med till hösten 

som en del av införandet av BIP. Självklart passade vi 

också på att ta en bild tillsammans med Karen, 

chefskonsulent och Lea, projekt-och forskningskonsulent.   

 

Resan till Uppsala gjordes med anledning av en 

Storstadsträff tillsammans med övriga stora förbund i 

Sverige, vilka är Malmö och Stockholm. Som förbund har vi 

olika behov och arbetssätt, men det som förenar oss är 

behovet av att öka kunskapen om varandra. Vid detta 

tillfälle fick vi en föreläsning av professor Per Johansson 

om ”Vikten av evidens” samt en presentation av Mats 

Försberg, Statisticon gällande ett uppdrag kring ”Hur stor 

är målgruppen för Finsam?” 

                                                      

 

 

Nytt hos ESF-projekten  

 

Spridningskonferens för Projekt Nordost 15 juni   
Projektet som startade 2019-02-01 går nu mot avslut och med denna konferens vill vi sprida projektets viktiga  

lärdomar. Projektet har syftat till att utveckla Samordningsförbundets möjligheter att fånga upp och stödja 

målgruppen utrikes födda kvinnor i Nordöstra Göteborg som har behov av samordnad arbetslivsinriktad 

rehabilitering för att närma sig eller nå arbetsmarknaden. Än finns platser kvar och du kan medverka både 

fysiskt eller digitalt, mer information och länk till anmälan hittar du här: Projekt Nordost spridningskonferens  

 

Från skola till arbetsliv – detta händer nu  
 

ESF-projekt Respondere och delprojekt Från skola till arbetsliv avslutades den 31 mars i år och sedan dess 

har arbetet med implementering av metoderna pågått i Finsam unga vuxna. Under projekttiden deltog 6 

gymnasieskolor där metoden ”rådgivande team” prövandes och under våren har metoden erbjudits till alla 

gymnasieskolor i Göteborg.  

Sammanlagt har 24 av Göteborgs 50 gymnasieskolor hört av sig och valt att testa metoden. Totalt har nästan 

100 elever lyfts i de rådgivande teamen denna termin, och dessa elever har fått råd och stöd i att hitta rätt 

väg mot arbete eller fortsatta studier. Möjligheten att erbjuda elever en tryggare överlämning när skolan 

slutar har mottagits positivt av Elevhälsoteamen på de skolor som deltar och är en viktig del i att minska 

gruppen UVAS (unga vuxna som varken arbetar eller studerar).  

ESF-projektet Responderes slutrapport är precis färdig och finns att hitta på www.respondere.se. I slutrap-

porten kan du läsa mer om resultat och metoder från projektet. Något som vi är extra stolta över från delpro-

jektet Från skola till arbetsliv är att 50 % av deltagarna som var inskrivna i projektet skrevs ut till arbete/stu-

dier under projekttiden, 30 % avslutades till fortsatt rehabilitering/praktik och 3 % avslutades till aktivt ar-

betssökande, sammanfattningsvis visar resultatet på mycket positiva stegförflyttning för de unga vuxna som 

deltog.  

 

https://finsamgoteborg.se/wp-content/uploads/2022/05/Inbjudan-projekt-Nordost-spridningskonferens-15-juni-2022.pdf
http://www.respondere.se/


 

  

 

 

 

 

 

 

Aktuella händelser  
 

Vi medverkar på Frihamnsdagarna  
Förra året medverkade förbundet som partner på 

Frihamnsdagarna, detta år medverkar vi i egenskap av 

arrangör. Mer information om på vad vår medverkan 

innebär återkommer vi till lite längre fram, men vi vill 

redan nu passa på att påminna om denna nystartade 

demokratiska mötesplats som detta år äger rum 25–27 

augusti.   

 

Vår webb har börjat tala! 
Äntligen är nu vår webbplats i högre grad 

tillgänglighetsanpassad med hjälp av Talande webb. 

Talande webb är ett digitalt verktyg som bygger på 

mångårig forskning och vad personer med olika typer av 

läs- och skrivsvårigheter behöver för hjälpmedel vid 

besök på olika webbplatser. Dessutom möjliggör 

verktyget översättning till 40 olika språk.  

 

Digital informationsträff med 

utvecklingsledarna 
 

Vi får löpande förfrågningar om att komma ut och 

informera om vår verksamhet och finansierade insatser 

i olika sammanhang. För att fånga upp detta på ett 

rättvist sätt så bjuder vi in till digitala informationsträffar 

som är öppna för alla att anmäla sig till. Nu var det ett 

tag sedan sist och vi är därför glada att meddela att 

nästa träff sker den 10e juni. Länk till anmälan   

 

 

Höstens digitala kompetenspass   
 

Vad behöver du för att bli ännu skarpare i ditt 

samverkansarbete? Just nu arbetar vi med att ta fram 

ett program för höstens kompetenspass. Har du några 

förslag eller önskemål? Lämna gärna dom här:  

Innehåll till interna kompetenpass  

     

 

 

https://simplesignup.se/event/192988-digital-informationstraeff-med-finsam-goeteborg
https://forms.office.com/r/h8dHBL6Qpr


 

  

 

 

Ny medarbetare! 
 

 Vi välkomnar denna månad en ny 

medarbetare och frågar som vanligt om 

favoritplatsen i Göteborg och rolig 

personlig fakta.  

 

 

 Fatmir Muric, representant 

Försäkringskassan Finsam Vuxna 

Nordost  

Fatmir kommer från Försäkringskassan 

där hans senast arbetat som 

servicehandläggare.  
 

” Favoritområdet är Delsjön och jag har ett 

stort sportintresse!” 

 

 


