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Schema för INSATSDAGARNA 2022  
Välkomna till Insatsdagarna 2022 med Samordningsförbundet RAR och våra medlemmar som äger 
och bedriver insatser som finansierats av oss.  

För mer information om insatserna besök gärna vår hemsida, www.rarsormland.se  

Anmälan till Insatsdagarna går till nils@rarsormland.se  Du kan anmäla dig till enstaka pass eller hela 
programmet.  

Två veckor innan skickar vi en länk som ger dig åtkomst till hela programmet. 

 

Onsdagen 30 november 

 

 Tid Beskrivning 

Öppen frågestund med RAR 
Samordningsförbundet RAR presenterar sin 
verksamhet 

 

08:15 – 08:45 Samordningsförbundet RAR berättar om sitt 
arbete med  
samverkan mellan myndigheterna och de insatser 
som  
förbundet bedriver och finansierar. 

SIKTA 
Region Sörmland i samverkan med  
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,  
Flens kommun, Katrineholms kommun  
och Vingåkers kommun  
 
 

08:50 – 09:20 Insatsen SIKTA delas in i SIKTA-arbetsmarknad 
och SIKTA unga. Det handlar om en verksamhet 
som bedriver en arbetsförberedande rehabilitering 
för gruppen 18 - 65 som idag uppbär 
försörjningsstöd/sjukpenning/aktivitetsersättning 
och som bedöms vara i behov av och redo för 
aktuell insats. Inom ramen för SIKTA-unga ges 
koordinerande stöd för gruppen  
18 - 25 mot egen försörjning. 

Slussen  
Nyköpings kommun i samverkan med 
Arbetsförmedlingen 

09:25 – 09:55 Målgruppen är främst individer som under en 
längre tidsperiod studerat utbildning i svenska för 
invandrare utan att nå målen. Det övergripande 
målet är att genom riktade stödinsatser ge  
deltagare i målgruppen möjlighet att närma sig  
arbetsmarknaden och egenförsörjning. Syftet är 
att utveckla deltagarnas språk och stärka bilden 
av sig själva som arbetande individer som aktivt 
bidrar till samhällets fortsatta utveckling. 
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Torsdagen 1 december 

Tema: Långtidsarbetslösa 

 Tid Beskrivning 

Trappan mot arbete  
Trosa kommun i samverkan med 
Arbetsförmedlingen 

 

08:15 – 08.45 Målet med insatsen är att via metoden Supported 
Employment ge individer verktyg och stöttning, 
motivering och vägledning så att individen utifrån 
sina egna förutsättningar får en ökad tilltro till sin 
egen förmåga och på det sättet arbeta sig uppåt 
på trappan för att nå egen försörjning. Genom 
insatsen når flera individer med försörjningsstöd 
självförsörjning och fler lokala arbetsgivare får sitt 
arbetskraftsbehov tillgodosett genom samverkan i 
projektet. 

Steg för steg mot arbete 
Gnesta kommun i samverkan med 
Arbetsförmedlingen  

 

08:50 – 09:20 Målet med insatsen är att bryta utanförskap med 
hjälp av arbete, handledning och studier samt att 
långsiktigt öka individens möjligheter till att bli en 
del av samhällets gemenskap. Insatsen skapar 
förutsättningar för medborgare att finna en väg till 
egen försörjning. Inom ramen för insatsen skapas 
en metod för kommunen att jobba kontinuerligt 
och strukturerat med anställningar i form av 
anställningsstöd. 

Till anställning i 
byggbranschen 
Nyköpings kommun i samverkan med 
Arbetsförmedlingen  

09:25 – 09:55 Syftet är att skapa en hållbar modell för att kunna 
hitta och yrkesutbilda individer som står långt från 
arbetsmarknaden och som traditionellt är 
underrepresenterade, så som utlandsfödda, 
nyanlända och kvinnor, för en anställning inom 
byggbranschen. Målet är en anställning som 
lärling antingen i det sociala byggföretaget eller 
direkt i ett byggföretag. 
Resultat nov 2022: 20 deltagare har hittills deltagit 
i projektet och sex av dessa har gått till 
anställning i ett byggföretag eller till socialt 
företag. Fem av deltagarna har påbörjat ordinarie 
byggutbildning. En har fått jobb i annan bransch 
och fyra har återgått till AF. 
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Fredagen 2 december 

Tema: Ungdomar 

 Tid Beskrivning 

React-EU Ung Comeback 
Samordningsförbundet RAR i samverkan med 
samtliga kommuner i länet 

 

08:15 – 08:45 React-EU Ung Comeback är ett ESF-finansierat 
projekt vars målgrupp är UVAS, unga som varken 
arbetar eller studerar mellan 16–24 år. Alla 
Sörmlands kommuner deltar i 8 delprojekt. Mellan 
150–200 unga kommer att stöttas mot arbete eller 
till att påbörja eller återuppta studier. Projektet 
pågår från 1 januari 2022 fram till och med april 
2023. 

NUVAS 
Nyköpings kommun i samverkan med 
Arbetsförmedlingen  

 

08:50 – 09:20 NUVAS-Nyköpings Ungdomar Vill Arbeta och 
Studera. Målgruppen är unga vuxna 19–24 år 
som ej har gymnasieexamen och saknar daglig 
aktivitet/ sysselsättning. Genom uppsökande 
verksamhet identifiera dessa unga och ge dem 
stöd/ coachning vidare till studier, praktik, 
hälsospår eller annan aktör. Nuvas har hittills haft 
kontakt med 71 unga vuxna varav 33 har 
rekryterats till projektet. Av de 33 har alla utom en 
gått vidare till studie, arbete eller annan aktör. 

Unga på väg 
Eskilstuna kommun i samverkan med 
Arbetsförmedlingen  

 

09:25 – 09:55 Insatsens målgrupp är unga vuxna, 19–29 år, 
som varken arbetar eller studerar (UVAS) och 
som kanske helt saknar kontakter med samhället. 
Genom förebyggande och uppsökande 
verksamhet identifierar Unga på väg målgruppen  
och ger dem stöd, hjälp och coachning vidare till 
andra aktörer, med målet arbete eller studier. 
Insatsen hjälper unga vuxna att skapa en hållbar 
framtid och att de själva ska känna att de äger  
sin egen process. 

Steget före 
Region Sörmland i samverkan med 
Försäkringskassan  

 

10:00 – 10:30 Insatsen vill hitta ett sätt att möta vuxna med en 
högfungerande autism som står långt ifrån 
arbetsmarknaden. Den utgår från 
Försäkringskassans kartläggning från 2019 
”Aktivitetsersättning hos unga med 
funktionsnedsättning” där steget före, för den 
grupp som har svårt att tillgodogöra sig  
arbetsmarknadsinsatser, efterfrågas. Metod för 
insatsen är en KBT-gruppbaserad kurs ALMA 
(The Autism Quality of Life CBT Method for Adult) 
som bl.a ger kunskap om diagnos, 
samhällsinsatser, social färdighetsträning och 
psykisk hälsa. 

 

 

 


