Lägesrapport från Samordnare för TUNA Eskilstuna

TUNA Eskilstuna drivs sedan 2012 i samverkan mellan Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Landstinget och Eskilstuna kommun, RAR finansierar samordnarinsatsen.
TUNA arbetar med arbetsförberedande rehabilitering för gruppen psykisk ohälsa. Mål för
verksamheten är att vi ska förbereda personer med denna problematik för nästa steg som
kan vara, arbete, återgång till ordinarie arbetsgivare, fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering
via AF eller studier. Personerna vi arbetar med är mellan 18-63 år.
Eskilstuna/Strängnäs samordnare har nu även uppdraget som Länssamordnare, detta beslut
kommer även att fortsätta under hela 2017. Samordnaren har fortfarande ansvar för att
samordna det löpande arbetet på TUNA i Eskilstuna och Strängnäs, (se separat rapport för
Strängnäs). Styrgrupperna för Eskilstuna och Strängnäs har nu under hösten 2016 arbetat
tillsammans som en styrgrupp och detta har fungerat mycket bra. Coacherna i Eskilstuna och
Strängnäs har ett nära samarbete, vi har skiftat en del deltagare som önskat vara i annan
kommun samt att vi hela tiden diskuterar arbetsgivare, vilka vi har kontakt med och hur vi
kan hjälpa och tipsa varandra. Det är nu en utmaning att hitta arbetsgivare då det är fler och
fler som har avtal med kommunen och Arbetsförmedlingen, platserna är då inte tillgängliga
för TUNA.
Vi har under hösten 2016 tillsatt en länsgrupp för blivande TUNA Sörmland. TUNA Sörmland
är TUNA Eskilstuna/Strängnäs, TUNA KFV samt TUNA Nyköping/Oxelösund. I gruppen ingår
alla tre samordnare, samt tre ordföringar från respektive styrgrupp och även alla tre
processtöd samt Ola Wiktorsson från RAR. Gruppen driver frågor som implementering,
organisation, finansiering och överenskommelse mellan alla fyra parter mm.

Vi arbetar i dag med 106 personer av dem är det 75 personer som är ute på arbetsträning,
8 personer väntar på arbetsträningsplats och resten är i kartläggningsfas. Medelåldern är
40,1 år (6 personer över 60år), könsfördelningen är 68 kvinnor och 38 män.
Ersättningsformerna är fördelade enligt följande: Försörjningsstöd 24st, Aktivitetsstöd 5st,
Sjukpenning 66st, Aktivitetsersättning 5st samt 6st som inte har någon ersättning. Vi har
ingen pågående grupp och ingen i kö.
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Under 2016 har vi avslutat 140 personer, av dessa har 23 personer fått arbete, 7 har börjat
studera och 35 har vi lämnat över till arbetsförmedlingen.
Målet för 2017 är att återigen komma ner på nivån ca 30 % för deltagare som återgår
till tidigare nivå. Detta år är det ovanligt många som inte klarat av TUNAs insatser.
När vi diskuterar detta och går igenom alla deltagare så ser vi att personerna har
återfallit i psykisk sjukdom, återfallit i missbruk eller inte klarar av pga. fysiska hinder.
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