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Finsam Göteborgs 
nyhetsbrev Maj 
Finsam Göteborg möter utmaningarna som Coronapandemin medför, vi 
har snabbt ställt om arbetet med deltagare och använder digitala lösningar. 
Kansliet sammanträder fortfarande löpande för att hantera situationen och 
följa direktiv från myndigheter. I detta nyhetsbrev kan du läsa mer om hur 
vi hanterar situationen och andra aktuella händelser.  
 
Kansliet förbereder ett utbildningspaket riktat till medarbetare i förbundet! 
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Nyheter från kansliet  
Från och med den 11e maj öppnar vi upp för möjligheten att ta emot enstaka bokade besök i våra lokaler. Beslutet 

grundas i att vi följer Kompetenscenters riktlinjer. Vi vill understryka att vi fortfarande förordar att möten i första 

hand sker via telefon, videolänk eller utomhus för att minska risken för smittspridning. Fysiska möten i våra lokaler 

ska ses som en möjlighet när samtal via telefon eller videolänk inte är möjligt.  

Förbundets nya riktlinje har skickats ut av områdessamordnarna och är anpassade till respektive lokal. Vi anpassar 

arbetet utifrån rådande läge, direktiven kan komma att ändras och vi är måna om att hålla alla medarbetare 

uppdaterade om hur vi löpande hanterar situationen.  

   

   

Betänkandet av utredningen för en välfungerande 

sjukskrivningsprocess 
Den 27e april lämnade den nationella samordnaren för utredningen av en välfungerande sjukskrivningsprocess 

över slutbetänkandet till socialförsäkringsministern. Betänkandet innehåller förslag som syftar till en mer 

sammanhållen sjuk-och rehabiliteringsprocess och bättre stöd till individen. Sammanfattningsvis lämnades nio 

konkreta förslag på hur man kan stärka stödet till individen och förbättra förutsättningarna för samverkan mellan 

sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessens aktörer. Svårigheten med bristen på samverkan och risken för att 

personer faller mellan stolarna lyfts som ett problem. Utredningen föreslår därför bland annat att Försäkringskassan 

och Arbetsförmedlingen ytterligare stärker sitt samarbete för att ge individer som rör sig mellan myndigheterna 

bättre stöd. Man anser även att stödet till de individer som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom, och 

som uppbär försörjningsstöd, behöver utvecklas. Betänkandet i sin helhet finns att läsa här SOU 2020:24.  

   

   

 

 

Hemsida 
Förra veckan nåddes vi av beskedet att framtagandet 

av Finsams nya hemsida tyvärr dröjer till hösten. 

Anledningen till detta är att rådande Coronapandemi 

påverkar leverantörens arbetskapacitet, vilket drar ut 

på tiden. Vi behöver därför se till att vår nuvarande 

hemsida är fungerande och uppdaterad med aktuell 

information. Samordnarna gör just nu en översyn av 

respektive insats. Uppdatering av hemsidan sker 

löpande.  

Har du förslag eller synpunkter? Kontakta 

isabell.carlsson@notkarnan.se 

 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/04/sou-202024/
mailto:isabell.carlsson@notkarnan.se
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IT-stöd 
Fungerande digitala lösningar har blivit nödvändigt för 

att kunna bedriva vårt arbete under rådande 

omständigheter. Det är inte alltid helt enkelt att veta hur 

tekniken fungerar, speciellt när vi har fyra huvudmän 

med olika lösningar. Vi är därför väldigt glada att 

välkomna Frida Schleenvoigt som kommer att stötta 

förbundets medarbetare i huvudmännens tekniska 

lösningar och dessutom bistå med utbildande material.  

Frida är tillgänglig på måndagar och nås på:  

Telefon: 031- 365 29 69   

E-post: frida.schleenvoigt@angered.goteborg.se   

  

 

Aktuella händelser  
 

Nya Arbetsmarknadstorget/ 

Samverkansteamet flyttar  

Den 14e maj bär flytten till nya lokaler av. De flyttar 

inte längre än till porten bredvid men kommer få 

uppfräschade lokaler och ny post- och besöksadress:  

Vågmästaregatan 1 D, plan 4, 417 02 Göteborg (f.d. 

Deltas lokaler). 

   

Ny signatur 

Vid detta lag borde alla inom förbundet nåtts av 

informationen om den nya gemensamma signaturen i 

e-posten. Det har framkommit en del förfrågningar om 

att ha med e-postadress i signaturen. Lägg till din e-

postadress i signaturen om du tycker det fyller en 

viktig funktion.  

 

Visitkort på gång 

Insamlingen av uppgifter till visitkort är snart komplett 

och beställningen är på gång. Vi ser fram emot nya fina 

visitkort!  

 

 

 

 

   

 

 

mailto:frida.schleenvoigt@angered.goteborg.se


 

  

 

Nordhemsgatan 12 

413 27 Göteborg 

info@finsam.goteborg.se 

vwww.finsamgoteborg.se 

 

 

   

   

Lediga tjänster  
 

 

  Vi söker en nämndsekreterare på deltid 

 

 Vi söker en Arbetsspecialist till Jobbfokus i 

Centrum med start 1 juli heltid 

 

Ansökan skickas till 

info@finsam.goteborg.se 
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