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ESF-projektet Lumena och Conecto
Samordningsförbundet Stockholm stad kommer ingå i det llänsgemen-
samma ESF-projekten Lumena och Conecto tillsammans med sex sam-
ordningsförbund i Stockholms län. Conecto har fokus på kompetenshö-
jande insatser för medarbetare, t ex evidensbaserade metoder. Anmäl dig 
till ett webbinarium om BIP – om grunderna och förhållningssätten. Inom 
Lumena kommer förbundet att vara delprojektägare för två delprojekt:
 

Delprojektet Novum riktar sig till unga mellan 16 -29 år. Det är ett sam-
verkansprojekt mellan BUP, Barn och ungdomspsykiatrin, Psykiatrin och 
Arbetsmarknadsförvaltningen Stockholm Stad. Målet är att:
• göra parternas insatser tillgängliga för projektets målgrupp med nya 

hållbara samverkansstrukturer
• öka kunskapen om parternas organisation och uppdrag för medar-

betare, deltagare och anhöriga. 
• förebygga utanförskap för målgruppen och skapa sömlösa över-

gångar mellan olika stödinsatser, genom tidiga parallella insatser.

Delprojektet Integrering av IPS i psykosvården, en insats som förbun-
det har finansierat sedan 2018 bygger på principen att IPS (Individual 
Placement and Support) integreras med den psykiatriska behandlingen. 
Stödet ges till personer som vill arbeta eller studera och är inskrivna på 
någon av de fem psykosmottagningarna som ingår i projektet.
 

Fem arbetsspecialister anställda inom arbetsmarknadsförvaltningen arbe-

Ny ordförande till förbundet
Samordningsförbundets styrelse ut-
nämnde i sitt första möte för den nya 
mandatperioden Arvid Vikman till 
ordförande. Han är ansvarig för personal, 
arbetsmarknads- och jämställdhetsfrågor 
i stadshuset, för Socialdemokraterna. Han är också 
ordförande för stadens funktionshindersråd och har 
därför ett samlat politiskt ansvar för både integration, 
ingång på arbetsmarknaden, mångfalds- och arbetsgi-
varstrategi inom Stockholms stad. 

– Jag ser fram emot att arbeta för de som står längst 
ifrån arbetsmarknaden. Det är ett arbete som blir än 
viktigare nu eftersom lågkonjunkturen slår hårdast 
mot precis den målgruppen, säger Arvid Vikman som 
har varit politiker i Stockholm sedan valet 2014.
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Eija Sandström är vår nya processledare 
och kommer att arbeta tillsammans med 
Jonna Millroth, processledare på Rehabi-
literingsbanan.

Eija är inlånad från Arbetsförmedlingen där hon 
arbetat inom området arbetslivsinriktad rehabilite-
ring. Hon har också arbetat på Försäkringskassan 
under 10 års tid inom området sjukpenning.

- Jag har stort intresse för samverkan och vill 
bidra med min kompetens så att rehabiliterigsba-
nans arbete resulterar i att stockholmare får rätt 
stöd, säger Eija och tillägger att uppdraget är en 
stor utmaning som hon är beredd att anta

Vår nya lots inom FINSAM-team heter 
Knut Joensen. Han är socionom och 
kommer närmast från projekten MIA 
respektive MIA Vidare där han har 
under flera år varit Case manager. 

Han ser sitt uppdrag som att stödja människor 
i glappet mellan Arbetsförmedlingen, Försäk-
ringskassan, vården och socialtjänsten. Att 
individer får det stöd de har rätt till.

– Att sätta stolarna tätare ihop så att människ-
or inte ska hamna mellan dem. Dessa värde-
ringar tar jag med mig till jobbet som lots för 
FINSAM-team, säger Knut Joensen

Nya medarbetare 

Kommunhubben
Fungerande kontaktvägar 
mellan Stockholms stad 
och Arbetsförmedlingen 
är en förutsättning för att 
kunna erbjuda parallella 
insatser utan glapp till 
förbundets målgrup-
per. Kommunhubben är 
en gemensam satsning 
och ska bemannas med 
arbetsförmedlare och 
kontaktpersoner från 
staden. 
Kommunhubben ska ge 
stöd i individärenden och 
informera om stadens 
och Arbetsförmedlingens 
olika stöd. Syftet är att ge 
lika stöd över hela staden 
och Kommunhubben 
börjar sitt arbete i april. 
Läs mer här

tar integrerat på varsin psykosmottagning där de ingår i teamet som därigenom utökas med rehabilite-
ringskompetens. IPS-insatsen blir mer hållbar då den är en del av deltagarens övergripande vårdplan. 
Planerat projektstart för Lumena är 2023-05-01. Projektet kommer utgå från evidensbaserade metoder 
såsom SE, supported employment, supported education samt CM, case management. Susan Korsman 
är projektledare för Stockholms delprojekt som du kan nå via: susan.korsman@extern.stockholm.se.

https://sfris.se/frukostmoten/valkommen-till-en-introduktion-i-bip/
https://sfris.se/frukostmoten/valkommen-till-en-introduktion-i-bip/
https://samordningstockholm.se/forstarkt-kontaktvag-till-arbetsformedlingen/

