Lägesrapport TUNA Strängnäs (slutrapport)

TUNA Strängnäs är nu implementerat! Det innebär att alla fyra parter, Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Landstinget samt Strängnäs kommun delar på samtliga kostnader för
verksamheten. Samordnaren är samma för TUNA Eskilstuna och TUNA Strängnäs och
finansieras av RAR. Samordnaren har även ett länsövergripande ansvar under hela 2017.
TUNA Eskilstuna drivs sedan 2012 i samverkan mellan Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Landstinget och Eskilstuna kommun. TUNA arbetar med
arbetsförberedande rehabilitering för gruppen psykisk ohälsa. Mål för verksamheten är att
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.
Styrgruppen i Eskilstuna och Strängnäs är sedan augusti 2016 hopslagna. Vi har där
representanter från båda kommunerna samt från primärvården, psykiatrin,
försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Det är Strängnäs kommun som är
budgetansvariga och fakturerar respektive organisation vid årets slut, verksamheten är
implementerad from 2016-10-01.
Med anledning av implementeringen i Strängnäs har TUNA och RAR haft en diskussion med
Hälsoval och divisionschefen för primärvården om hur finansieringen av TUNA Sörmland kan
komma att se ut, från landstingets sida. Finansieringen av Strängnäs är löst för 2017. Denna
diskussion och planering fortsätter under 2017 och kommer även att tas upp regelbundet på
TUNAs länsgrupp (beskriver denna på TUNA Eskilstunas lägesrapport)
TUNA Strängnäs sitter fortfarande på Jobbtorg i Strängnäs. Vi har två coacher på heltid i
verksamheten, en har anställning på arbetsförmedlingen och en på Strängnäs kommun.
Samordnaren är i Strängnäs en heldag i veckan och coacherna är på TUNA i Eskilstuna varje
torsdag då vi har gemensamma arbetsplatsträffar.

Vi arbetar i dag med 40 personer av dem är det 26 personer som är ute på arbetsträning,
6 personer väntar på arbetsträningsplats och resten är i kartläggningsfas. Medelåldern är
38,8 år, könsfördelningen är 23 kvinnor och 17 män. Ersättningsformerna är fördelade enligt
följande: Försörjningsstöd 6st, Aktivitetsstöd 6st, Sjukpenning 23st, Aktivitetsersättning 4st
samt 1st som inte har någon ersättning. Vi har ingen pågående grupp och ingen i kö.
Sedan start, april 2015, har vi avslutat 52 deltagare och av dessa har 7 personer fått arbete,
3 personer har börjat att studera och 8 har vi lämnat över till arbetsförmedlingen för fortsatt
rehabilitering.
Målet för 2017 är att öka andelen personer som går vidare till fortsatta arbetsförberedande
insatser via arbetsförmedlingen, och i och med detta kommer antalet personer som inte
klarat av TUNA att minska. Att 5 personer fått arbete och 3 personer börjat studera är bra.

Avslutade deltagare i TUNA Strängnäs 2016, 46st.
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