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Lägesrapport TUNA- KFV 170816
1. Insatsens mål och delmål under föregående halvår
A. Att skapa och utveckla nya samverkansrutiner kring målgruppen.
Under vt-17 har vi arbetat utifrån en stabilitet gällande samverkansrutiner. De rutiner vi
byggt upp under projekttiden har satt sig och nu handlar det mest om att hålla de vid liv
och uppdatera ny personal hos respektive huvudman.
B. Att ge personer inom vår målgrupp ökad möjlighet att komma ut i arbetslivet.
Det fortsätter att vara en stabilitet gällande hur det går för våra deltagare. Avslutade
deltagare totalt sedan start är 89 st. Det är fortfarande så att över 50 % av de som deltar
i TUNA-KFV går vidare mot arbete/Arbetsförmedlingen/studier. I nuläget har vår kö
minskat då vi avslutat många i anslutning till sommarperioden. Det ser dock ut som om
det fortsatt finns intresse av att aktualisera deltagare till oss vilket är roligt. Noterbart är
att under första halvåret 2017 har 19 % av våra deltagare erhållit ett arbete med eller
utan subvention dvs var 5:e TUNA-KFV deltagare har gått från bidragstagare till
skattebetalare. Mycket glädjande!
C. Att deltagarna förbereds för återgång i arbete, studier eller arbetsinriktad
rehabilitering.
Det är när vi nu hållit på ett tag, och haft dialog med främst AF, tydligt för oss vilka
krav som gäller på arbetsmarknaden. TUNA-KFV har blivit bättre på att nivåmässigt
rusta deltagaren för att klara en övergång till AF.
D. Att öka det strukturella samverkansarbetet mellan berörda myndigheter inom
samverkansgruppens förvaltningsområde.
Vi har under projekttidens gång fått hitta samverkansmodeller som varit anpassade
utifrån vår målgrupps behov. Idag ser vi också behov av att samverka på en annan arena
då det gäller de deltagare som inte klarar de nivåkrav som Arbetsförmedlingen ställer
för att klara det fortsatta steget mot arbetsmarknaden.
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2. Aktivitetsplan
Mål:
a. Hålla TUNA modellens process aktuell och uppdaterad för samverkanspartners.
b. Påbörja dialog om hur vi kan hitta ett sätt att möta den gruppen deltagare som delvis
har arbetsförmåga men behöver mer personligt stöd än vad Arbetsförmedlingen kar
erbjuda.
c. Stödja TUNA i Nyköping/Oxelösund under deras projekttid och möjliggöra ett
TUNA Sörmland på sikt.
Resultat:
a. Erbjuder ”ny omgång” information om vår verksamhet för att ny personal ska få
kunskap om möjligheten att aktualisera och samverka med TUNA-KFV.
b. Såväl genomförda och planerade möten med kommunerna för att delge dem
uppgifter om hur stor gruppen är och vilka behov de har utifrån det som framkommit
och bedömts under TUNA deltagande. LSG arbetar för närvarande vidare med
framtaget faktaunderlag med ambitionen att skapa rätt stödinsatser för gruppen.
c. Vi fortsätter ha gemensam handledning där vi både möts som kollegor men också
bygger upp en gemensam kompetens gällande bemötandet av aktuell målgrupp. Vi
har även planerade administrativa möten för att stötta såväl samordnaruppdraget
som Nyköping/Oxelösunds projektarbete.
3. Aktivitetsplan för nästa halvår och framåt
1. Den stora utmaningen framöver är att hantera den aktuella situation där vi inte har
klart med försäkringsfrågorna för våra deltagare som är aktualiserade av FK. Vi har
kontinuerlig dialog med alla huvudmän och tillfälliga lösningar har skapats för att
säkerställa verksamheten. Målet är naturligtvis att hitta fram till en lösning som blir
bestående och som garanterar att vi kan arbeta med den målgrupp vi har som
uppdrag att stödja.
2. Komma fram till en lösning så att AF lättare kan aktualisera deltagare. Idag har AF
inte möjlighet att erbjuda deltagande i TUNA-KFV samtidigt som personen har
aktivitetsstöd. Det finns möjligen en risk att personer inom målgruppen missar
möjligheten till deltagande i TUNA-KFV p.g.a. detta.
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Avslutade deltagare i TUNA 20170815, 47 st
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