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I detta utskick redogörs kortfattat för 
slutresultaten i två av våra avslutade projekt, 
hur det går för det numera enda pågående 
och för vad som är på gång framåt.  
 

 

Avslutade projekt  
Klara och Likes är två ESF-finansierade Sörmlandsprojekt som båda ägs av 
Samordningsförbundet RAR. 
 

Resultat i projekt Klara  

Projekt Klara har haft utgångspunkt i behovet av att ta fram och implementera en väl 
fungerande modell för inkludering och delaktighet av utomeuropeiskt födda kvinnor, 
vars kompetens och färdigheter i dagsläget inte tas tillvara. Det är i första hand 
kvinnornas väg mot studier, arbete och egenförsörjning som de i projektet ingående 
insatserna syftat till att underlätta. Vid projektslut har närmre 20% av deltagarna gått 
vidare till arbete eller studier. Det har också legat stort fokus på att belysa den 
individuella utveckling deltagarna gjort, något vi ofta benämner ”stegförflyttningar”. 
Läs mer om projektresultaten i utvärderingsrapporten som skrivits av den externa 
utvärderaren Sweco (länk).   
 

Resultat i projekt Likes 

Projekt Likes syfte var att sänka arbetslösheten i länet och samtidigt bidra till den 
framtida kompetensförsörjningen, framförallt inom kommunal välfärdssektor. 
Tillvägagångssättet har varit samverkan mellan de deltagande kommunernas 
vuxenutbildningsarrangörer och arbetsgivare i behov av kompetent servicepersonal. 
Hittills har 62% av projektdeltagarna gått från att försörjas via ekonomiskt bistånd till 
arbete eller studier. Eskilstunas delprojekt har valt att förlänga projekttiden något 
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vilket innebär att det fortfarande pågår deltagarinsatser och det slutgiltiga resultatet 
kan presenteras senare i höst. Projektet har utvärderats externt av FoUiS (forskning 
och utveckling i Sörmland). Deras slutrapport kommer att publiceras i oktober. 
 
 

Projekt React-EU Ung comeback 

Projektets genomförandefas startade i april så sedan dess pågår verksamhet i länets 
alla kommuner. För närvarande har projektet totalt drygt 50 unga inskrivna. Under 
tidig höst kommer deltagarantalet att öka då de som avslutat gymnasiet med kurser 
som inte godkänts blir aktuella. Projektet genomför lärande utvärdering i flera steg. 
Det första steget genomförs under augusti. Det finns planer på att under hösten 
ansöka om ett nytt projekt i syfte att möjliggöra en fortsättning av de verksamheter 
som nu pågår för att hjälpa unga att klara sina gymnasiestudier och därmed stärka 
deras ställning på arbetsmarknaden.  
 

Satsning för att sänka sjuktalen 

Samordningsförbundet har för avsikt att åstadkomma en gemensam satsning i länet 
för att sänka de höga sjuktalen. Tanken är att möjliggöra det genom ett RAR-ägt 
ESF-projekt med inspiration från ett framgångsrikt projekt i Göteborg som heter Move 
on. Den senare tidens arbete har handlat om att förankra projektförslaget, klargöra 
roller och enas om en projektidé. Eftersom vi vill ha med samtliga 
medlemsorganisationer tar förankringsarbetet tid och arbete återstår innan nästa 
steg i processen som är bildande av arbetsgrupp och framtagande av 
projektansökan.  
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