
Sammanställning kommunturné 
Våren 2021

• Samordningsförbundet RAR har beviljats medel från Europeiska 
socialfonden (ESF) för att 
genomföra två förstudier under 2021. 

• Förstudierna syftar till att skapa bättre behovsunderlag inför 
kommande utlysningar så att vi får mer välgrundade projekt i 
framtiden. 

• Därför anordnades under våren 2021 möten med länets alla 
kommuner för att lyssna in lokala behov. 

• Detta är en sammanställning av vad som framkom under mötena. 
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Bakgrund

I förväg identifierade förbättringsområden utifrån lärdomar av tidigare ESF-projekt:

- Formulera mål

- Förankring

- Tillvaratagande 

- Metod

- Involvera fler aktörer

- Att vara bättre förberedda inför utlysningar 
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Innehåll

Varje möte hade följande dagordning: 

• Information om RAR och om ESF

• Presentation av statistik om kommunernas offentliga försörjningsprofil

• Diskussionsfrågor: 

- Vilka behov ser ni som grupp framöver?

- Hur ska vi hantera Arbetsförmedlingens nya uppdrag

- Vilka initiativ krävs?

- Vilka aktörer behöver engageras?

- Vilka kompetensutvecklingsbehov finns?
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Eskilstuna

• Varför ser det ut som det gör? Behov av analys 
- ökad förståelse för orsaksmekanismerna. 

• Minsta gemensamma nämnaren i 
kommunernas problembild? 

• Vill gå in i projekt utifrån en tydlig strategi. 
Metoder för att tillvarata och implementera 
framgångsrika arbetssätt.

• Andelen som inte klarar gymnasieexamen 
ligger på 46 % vilket är ett stort problem. 
Viktig målgrupp för framtida ESF-projekt.

• Utrikesfödda som inte klarar SFI och svenska 
grund behöver en väg in på arbetsmarknaden. 

Strängnäs

• Förebyggande/tidiga insatser, rikta insatser till 
ungdomar. 

• Öka fullföljandet av gymnasiestudier. Börja 
redan i högstadiet - grundskolebetyg mkt 
viktigt. 

• Hemmasittare. Utsatta barn som far extra illa 
pga pandemin. Skillnader i levnadsvillkor som 
ökat. Läxhjälp 

• Hälsofrämjande insatser. Levnadsvanor.  

• Långtidsarbetslösa är också en tänkbar 
målgrupp att rikta medel till. 

• Kompetensbehov personal: Fördjupad 
utbildning i tjänstedesign. 
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Flen

• Insatser för personer långt från 
arbetsmarknaden. 

• Försörjningsstödstagare som inte klarat SFI.

• Unga hemmasittare med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar 

• Tillvarata framgångsfaktorer i tidigare och 
pågående projekt

• Nätverk för samverkan i länet. 

• Göra projektarbetet mer metodiskt och 
strukturerat. Risk för projekttrötthet. 

Vingåker

• Bristande svenska bland kommuninvånarna, 
både bland arbetslösa men även bland 
anställda

• Kompetensutveckling bland pedagoger som 
arbetar med språkutveckling. 

• Viktigt med konkreta utbildningsinsatser som 
leder till anställningsbarhet.

• Språkhandledningsutbildningar 

• Körkort är en viktig faktor för 
anställningsbarhet 

• Skolavhopp som ett symtom på 
distansundervisning i gymnasieskolorna 
(react). 



7

Katrineholm

Personer som inte gör progression på SFI

• Tydliggöra gruppen – öka förståelsen för vad 

problemet består av

• Behov av metod för att involvera målgruppen i 

verksamhetsutvecklingen. 

• Kompetensutveckla (svensk)lärarna. 

• Vad har vi lärt oss av tidigare och pågående 

projekt?! Metod för tillvaratagande. 

Unga

• Fånga upp de som avslutar gymnasiet utan 

fullständiga betyg (react)

• Uppsökande verksamhet. 

• Skapa relationer med ungdomarna. 

• Grön rehabilitering. 

• Målgrupper inom målgruppen - viktigt att vara 

på det klara med vilken insatser som ska riktas 

till vem
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Nyköping

• Rusta företag/arbetsgivare att ta emot den 

arbetslösa målgruppen. Involvera näringslivet.

• Få ut utrikesfödda på arbetsmarknaden, 

kvinnor i synnerhet (exv yallatrappan)

• Hälsoaspekter – folkhälsa och sjuktal

• Rikta insatser till unga i förebyggande syfte.

• Samverkansutbildning

• Involvera näringslivet. Gröna näringen? Grön 

rehabilitering?

• Tillvaratagande – inte göra samma om och om 

igen 

Oxelösund

• 50 + åringar som inte talar svenska behöver in 

på arbetsmarknaden men hur? 

• Insatser för unga. 

• Personer som avslutat Jobb och 

utvecklingsgarantin och som skrivs ut från AF. 

• Gymnasieungdomar utan fullständiga betyg 

(react)

• Höja språknivån bland kommunanställda. 

• Intressant att vara med på en satsning om 

sjukskrivna.
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Gnesta

• Låg utbildningsnivå bland arbetslösa. 

• Kvotmottagning – oklarheter gällande 

hälsotillstånden.  

• Utrikesfödda kvinnor

• Nya, alternativa metoder för språkinlärning

• Behov av kontinuitet, dokumenterade 

processer, bättre systematik och strukturerat 

kvalitetsarbete 

• Behov av bättre representation i 

länsövergripande samverkansforum.

Trosa

• Arbetsnära insatser för utrikesfödda med 

behov av att träna svenska

• Stöd till gymnasieelever i samband med 

distansundervisning

• Psykisk ohälsa – lämpliga aktiviteter, 

samverkan med sjukvården. Hälsofrämjande 

insatser för att förebygga utanförskap 

generellt. 

• Uppsökande verksamhet när det gäller 

ungdomar som mår dåligt

• Samverkan mellan utbildning och arbetsgivare. 

Viktigt att nå ut till näringslivet
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Arbetsförmedlingens reformering

Anledningen till att projektdeltagare inte kan vara inskrivna på Arbetsförmedlingen är att Arbetsförmedlingen i 

och med reformeringen enbart kommer anvisa personer till upphandlade, privata aktörer (kundval rusta och 

matcha; KROM).

Vilka anvisas inte till KROM och kan därmed vara målgrupp i ESF-projekt?

- Personer vars behov inte kan tillgodoses av de upphandlade aktörerna. 

Inspel från Gnesta kommun: Problematiskt utifrån socialtjänstens arbete att uppmana personer att inte skriva in 

sig på Arbetsförmedlingen. Behöver man skriva om riktlinjerna så att deltagande i ESF-projekt motiverar 

ekonomiskt bistånd?

OBS: Reformeringen är inte färdig, ändringar kan förekomma. 
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Länets höga sjuktal

• Alla kommuner är angelägna om att arbeta med sjukskrivningsfrågan. 

• Nollklassade är en viktig grupp som ej ska glömmas bort. 

• Hälsofrämjande perspektiv 

• Utifrån Statisticons sammanställning kan vi konstatera att kommunerna i länet har olika utgångslägen sett till 

försörjningsprofil, men de höga sjuktalen är genomgående. 
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Övergripande tankar: 

• Kanske smart att tänka mer på Po1 eftersom det är ovisst i dagsläget vilka som kan vara målgrupp i Po2.

• Bra med samtal om utvecklingsbehov likt dessa.

• Det är av värde att samverka med andra kommuner och organisationer, därför bra att ta del av större 

insatser.

• Bra att RAR äger projekt, det är mycket bättre jmf när kommunen äger både med avseende på avlastning och 

kvalitet. 
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Sammanfattningsvis 

lyfter kommunerna följande:

Målgrupper
• Utrikesfödda – språk, jämställdhet
• Insatser för unga 

Projektarbete
• Tillvaratagande 
• Metodik, systematik 
• Omvärldsbevakning

Fokus/inriktning
• Förbyggande arbete
• Hälsa
• Brukarmedverkan


