
 

 

  

 D A T U M  2 0 1 9 - 0 9 - 0 6  D I A R I E N R  

   
 

Charlotta Skålén 

Tfn: 073-868 04 33 508 0047 Mejl: charlotta@rarsormland.se 
Stora Torget 9 c, 611 32 Nyköping 
www.rarsormland.se 
 

ORG NR 222000-1792 g:\styrelsen2019\styrelsemöte\underlag till styrelse 190918\tjut vägen till självförsörjning.docx · Utskriftsdatum: 2019-09-12 14:42 SID 1(1) 
 

 

Vägen till självförsörjning 
 

1. Bakgrund 

Nyköpings kommun har under en längre tid haft högre kostnader för 

utbetalningar av ekonomiskt bistånd i förhållande till andra jämförbara 

kommuner. Försörjningsstödet är en framtidsfråga för hela Nyköpings kommun. 

Kommunen har därför i samarbete med Arbetsförmedlingen initierat Vägen till 

självförsörjning. 

 

Arbetet startade med ett 10-tal workshops och en förstudie där 

Arbetsförmedlingen och kommunernas enheter för försörjningsstöd, 

arbetsmarknad, näringsliv, vuxenutbildning och daglig verksamhet medverkade. 

Arbetet mynnade ut i ett förslag som presenterades för LSG Nyköping som 

beslutade att lämna en ansökan om projektmedel till RAR Sörmland. 

 

2. Ansökan 

Förstudien visade att kommunen och Arbetsförmedlingen behöver utveckla sin 

samverkan på olika nivåer för att få försörjningstagare i arbete. 

För att komma vidare vill man genomföra en treårig pilot som ska omfatta 

utvalda delar av målgruppen arbetslösa försörjningstagare. 

Piloten ska bidra till en mer effektiv och hållbar samverkan mellan Nyköpings 

kommun och Arbetsförmedlingen men även med andra samverkansparter som 

Försäkringskassan, vårdcentraler och habiliteringen. Dock har 

Försäkringskassan tackat nej till samverkan då de ej anser att deras målgrupp är 

berörd i piloten. Målet med samverkan är att korta vägen till varaktigt arbete för 

gruppen med försörjningsstöd, oavsett kön, ursprung och eventuell 

funktionsvariation.  

 

LSG Nyköping ansöker om 1 745 tkr under en treårsperiod.  

 

3. Förslag 

Projektet har fått bidrag från den Europeiska socialfonden på 13 243 512 kronor. 

I dessa medel finns det även en ospecificerad del som projektet kan använda till 

delar av det som ansökan till RAR rör. Arbetsutskottet anser därför att det är 

rimligt att RAR endast beviljar medel under uppstartsfasen av projektet. 

 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Arbetsutskottets förslag till styrelsens beslut.  

Ansökan beviljas 485 tkr, för år 2020.  
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