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Premiär för Finsam 
Göteborgs nyhetsbrev  
Lagom till påsk har vi nu möjlighet att dela med av oss av kansliets första 

nyhetsbrev som hädanefter kommer att skickas ut regelbundet med syfte att 

nå ut med aktuell information till alla inom Finsam Göteborg.  

 

Vår ordförande Johan Fält vill tillsammans med förbundets styrelse tacka 

för arbetet som utförts under 2019. Trots tunga tider och oro i världen är vi 

glada att våren och ljuset äntligen är här.  
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Vi på kansliet 
 

Förbundets kansli arbetar med strategiska frågor, sköter ekonomi, administration, kommunikation och fungerar 

som mötesplats för de samverkande myndigheterna. Kansliet har även ett uppföljningsansvar. Kansliet utgörs av 

förbundschef Eva Magnusson, biträdande förbundschef Magnus Simonsson, planeringsledare Ola Andersson och 

utvecklingsledare Henrik Westerberg.  

Områdesansvariga i förbundet är Hanneke Seljee-Svedberg (Hisingen), Malin Ericsson (Väster), Mattias Lundqvist 

(Nordost) och Katarina Olanders (Centrum). Cecilia Abrahamsson är processledare för ISF-utvärderingen, Hans 

Troedsson är administratör för ESF, Lena Johansson är administratör för kansliet och Isabell Carlsson är 

kommunikatör för kansliet.  

Kansliet hade som ambition att samla alla inom Finsam Göteborg för en heldag i vår, men på grund av rådande 

situation är detta tyvärr inte genomförbart. Vi planerar därför att bjuda in till en gemensam dag i höst, mer 

information om detta kommer!  

   

   

Nya riktlinjer med anledning av Coronaviruset 
 

Förbundet har beslutat om nya riktlinjer som kommer att gälla från och med den 14e april och tillsvidare. 

Riktlinjerna innebär att inga gruppaktiviteter ska hållas och att inga fysiska möten med deltagare ska ske på 

kontoret. Att träffa deltagare utomhus eller hos myndigheten/arbetsgivaren är möjligt, under förutsättning att 

myndigheten/arbetsgivaren accepterar besök. Gruppaktiviteter och Walk and talk utomhus går bra att genomföra 

men säkerställ att två medarbetare är närvarande vid sammankomst av flera deltagare. 

Personal uppmuntras att arbeta hemifrån, om och när det är möjligt. Planera gärna in regelbundna avstämningar 

och gemensam fika med dina arbetskamrater via Skype, för att värna om den sociala arbetsmiljön som blir lidande 

nu. Det går bra att arbeta på kontoret om du är frisk och om du förankrat beslutet med din ordinarie chef som har 

arbetsmiljöansvar. På kontoret bör det sitta en person per arbetsrum, gäller ej om rummen är stora. Tänk på att 

hålla avstånd och dela vid behov upp lunchtiden för att motverka att alla äter samtidigt. Kontakta din 

områdesansvariga om du behöver mer information. 

Kansliet följer utvecklingen och har möte varje tisdag med anledning av Corona-situationen. Vi kommer löpande att 

skicka ut information om hur det påverkar förbundets organisering av arbetet. Det viktiga just nu är att 

verksamheterna upprätthålls och att deltagarnas planering följs i största möjliga utsträckning. 

   

   

 

 Visuell profil och 
hemsida 
 

Utformningen av Finsam Göteborgs nya visuella profil 

är nu färdig vilket kommer att skapa oss en tydligare 

identitet och enighet. För att den visuella profilen ska 

vara enhetlig över staden kommer manualer och mallar 

skickas ut till de områdesansvariga. Hemsidan är 

beräknad att vara färdig till sommaren och tills dess 

hänvisar vi till den gamla hemsidan som finns på  

www.samverkanvg.se .  

På hemsidan kommer det inom kort laddas upp ett 

uppdaterat kalendarium, årsredovisning för 2019 och 

http://www.samverkanvg.se/
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en arbetsmiljöhandbok som är framtagen för personal 

inom förbundet.  

Vi vill även passa på att påminna er om att besöka och 

använda Insatskatalogen som innehåller information 

om förbundets verksamheter. Ta kontakt med Daniel 

som är skribent för Insatskatalogen om någon 

information behöver uppdateras. 

https://www.insatskatalogen.se/  

daniel.erlandsson@linkoping.se  

   

   

 

 

 

Aktuella ESF 

ansökningar  
 

Move On  

Projekt Move On är ett samverkansprojekt mellan 

samordningsförbundet, Försäkringskassan och 

vården. Målgruppen som projektet riktar sig till är 

personer som är och har varit sjukskrivna mer än 180 

dagar och som har behov av stöd för återgång i arbete 

eller studier i arbete. Om projektansökan godkänns så 

kommer projektperioden att vara mellan den 1 

september 2020 – 28 februari 2023. 

 

LANDA  

Projekt LANDA ska stärka samordningsförbundets 

möjligheter att fånga upp och stödja målgruppen 

utrikesfödda med sammansatt problematik i 

långvarigt utanförskap och nyanlända som riskerar att 

hamna i långvarigt utanförskap. Genom att stärka 

samordningsförbundets roll för målgruppen, 

tillsammans med våra parter och organisationer från 

civilsamhället, kommer fler individer nå eller närma 

sig arbete eller studier. Om projektansökan godkänns 

så kommer projektperioden att vara mellan den 1 

september2020 – 28 februari 2023.  
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Lediga tjänster  
 

 

  Vi söker en nämndsekreterare på deltid 

 

 Vi söker en tekniskt kunnig person som kan 

stötta kansliet och orientera sig bland 

huvudmännens digitala lösningar  

 

Ansökan skickas till 

info@finsam.goteborg.se 

 

   

   

 
  

  

   

 

 

 

 

Glad påsk! 
  
Som förbundschef så vill passa på att tacka er alla 

medarbetare i förbundet för allt det arbete som ni 

lägger ner för våra deltagare och våra myndigheter.   

Sedan sammanslagningen till det nya förbundet i juli 

förra året så pågår det nu arbete med att se över alla 

våra insatser. Uppdraget från styrelsen om dessa 

översyner, handlar om att ge göteborgarna lika 

möjligheter till samordnad rehabilitering. 

Kansliet har och är drabbat av Corona-viruset men jag 

skickar med en Glad påsk-hälsning från Magnus 

Simonsson, som nu är på bättringsvägen och är 

förhoppningsvis tillbaka om ett par veckor. 

Njut av ledigheten och naturen under påskhelgen! 

Eva Magnusson, förbundschef 
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