
 

 
 
SAMORDNINGSFÖRBUNDET RAR SÖRMLAND 
kontakt@rarsormland.se  •  www.rarsormland.se   1 
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I detta utskick redogörs kortfattat för våra 
pågående ESF-projekt, och för vad som är på 
gång framåt.  
 
 

Pågående projekt: 

Avslutning i projekt Klara och Likes 

Likes och Klara är två ESF-finansierade Sörmlandsprojekt som ägs av 
Samordningsförbundet RAR. De båda har gått in i avslutningsfas som pågår fram till 
sista juni. Likes mål har varit att sänka arbetslösheten i länet och samtidigt bidra till 
den framtida kompetensförsörjningen. Fem av länets kommuner medverkar: 
Katrineholm, Vingåker, Eskilstuna, Strängnäs och Nyköping. Eskilstunas delprojekt 
är förlängt och kommer att pågå fram till oktober. Klaras mål har varit att bidra till att 
inkludera utomeuropeiskt födda kvinnor på arbetsmarknaden. Deltagande kommuner 
är Eskilstuna, Katrineholm, Vingåker, Flen och Oxelösund. Följ nedan länk för att 42 
minuter in i programmet höra Klaras huvudprojektledare Lena Hallberg berätta om 
projektet: https://sverigesradio.se/avsnitt/1932577 
 
Den 7e juni har projekten en gemensam slutkonferens då bland annat de externa 
utvärderarna kommer presentera sina resultat. Anmälan till nils@rarsormland.se. Se 
bifogad inbjudan för mer information. 
 

Projekt React-EU Ung comeback 

Länets samtliga kommuner ingår i satsningen som går ut på att stötta ungdomar som 
pga. pandemin givits sämre förutsättningar att klara sina gymnasiestudier. I april gick 
projektet in i genomförandefas. Projektpersonal, planerade aktiviteter och projektet 
administrativa struktur har börjar falla på plats. Samtliga delprojekt har deltagare 
inskrivna. Fler kommer tillkomma efter studenten då det står klart vilka elever som är 
i behov av projektets stöd. En positiv anda och en vilja att göra skillnad präglar 
projektet. 
 

ESF står för Europeiska 
socialfonden. Samordningsförbundet 
RAR i Sörmland har sedan flera år 

som strategi att genom ESF-
ansökningar möjliggöra fler och 

större projekt som ger ökad 
medborgarnytta. Nyhetsbreven 

handlar om det arbetet. 
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Kommande projekt: 

Satsning för att sänka sjuktalen 

I föregående utskick skrev vi om att Samordningsförbundet har för avsikt att 
åstadkomma en gemensam satsning i länet och tanken är att möjliggöra det genom 
ett RAR-ägt ESF-projekt. Arbetet har sedan dess fokuserats på att förankra 
projektförslaget på rätt nivåer i våra medlemsorganisationer. Vi har haft 
förankringsmöte med chefer och inhämtat synpunkter samt undersökt ett liknande 
projekt i Göteborg som heter Move on. Arbete återstår för att klargöra allas roller och 
enas om en projektidé.  
 

Myndighetssamverkan 

I början av året drogs en ansökan tillbaka med anledning av att Arbetsförmedlingen 
inte kunde äga projektet. Projektidén handlar om att bygga en samverkansmodell 
mellan Arbetsförmedlingen och länets kommuner. Planen är att återkomma med 
ansökan i ESF+ när utlysning kommer. RAR och Arbetsförmedlingen har en 
pågående dialog med Svenska ESF-rådet som är mycket positiva till idén.  
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