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I detta utskick redogörs kortfattat för hur det 
går för det numera enda pågående ESF-
projekt, för en ESF-ansökan som skickats och 
en ansökningsprocess som påbörjats. 
 

 

 

Projekt React-EU Ung comeback 

Projektet startades 1 januari 2022 och pågår fram till sista april 2023. Länets samtliga 
kommuner deltar i åtta delprojekt. Målgruppen är UVAS, unga som varken arbetar 
eller studerar. Delprojekten arbetar utifrån lokala förutsättningar vilket innebär att 
delprojektens arbete ser olika ut. Projektet har i nuläget haft omkring 110 deltagare 
totalt. 19 har avslutats. Av dem har 15 gått vidare till arbete, studier eller andra 
insatser.  
 
 
ESF-ansökan UVAS (unga vill arbeta och studera) Sörmland 
 
Eftersom React-projektet är kort har kommunerna manat Samordningsförbundet att 
leda ansökningsprocessen för en ny ESF-ansökan med målgruppen UVAS. Arbetet 
inleddes i augusti med de sju kommuner som valt att delta i ansökan: Katrineholm, 
Vingåker, Nyköping, Oxelösund, Trosa, Gnesta och Flen. Ansökan skickades den 3 
oktober och därefter har ESF efterfrågat tydliggöranden som har besvarats. Svar om 
ansökan är godkänd kommer omkring 8 december. Vid positivt besked är planen att 
projektet startar 1 mars 2023 och pågår till sista februari 2026.  
 
 

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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Satsning för att sänka sjuktalen 

Samordningsförbundet har arbetat för att åstadkomma en gemensam satsning i länet 
för att sänka de höga sjuktalen genom att starta ett ESF-finansierat projekt. Ett 
gediget förankringsarbete har genomförts för att få med samtliga 
medlemsorganisationer. Detta har lett till att en arbetsgrupp med representanter från 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Regionen har tillsatts för delta i 
framskrivningsprocessen av en ansökan till ESF. En ny utlysning av medel kommer 
sannolikt i januari eller februari. Ett framgångsrikt projekt i Göteborg, Move on, 
fungerar som förebild. 
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