
 

Till  

Samordningsförbundet RAR i Sörmland 

 

 

Ansökan om lokalkostnad och förlängning av samordnare på 

TUNA i Eskilstuna. 

Bakgrund 
TUNA står nu inför det faktum att Försäkringskassan är i behov av sina egna lokaler from okt 

2015. TUNA har haft möjlighet att låna dessa då det stått tomt under en period.  Övriga i 

styrgruppen Kommunen, Arbetsförmedlingen samt Psykiatriska mottagningen är också 

trångbodda och kan inte erbjuda TUNA det utrymme som verksamheten kräver. TUNA måste 

nu ha en egen lokal som ligger centralt så att tillgängligheten är bra för alla deltagare, lokalen 

måste även vara anpassad för samtal både individuellt och grupp.  Samordnaren har fått i 

uppdrag att leta lämplig lokal och i uppdraget ligger också ett önskemål om anpassning i 

periodiseringen av samordnartjänsten. 

 

Ärendet  

Samordnaren har efter en period av sökande hittat en såväl prismässigt- som 

verksamhetsanpassad och ur tillgänglighetsperspektiv lämplig lokal på Kungsgatan 10, om 

195 kvm med förslag på inflyttning 2015-07-01. Eftersom hyreskontraktet är på tre år och 

beslutet om samordnarens tjänst också är på tre år men med start 1 maj 2014, söker vi nu 

även en förlängning av samordnarens tjänst så åtagande för lokalkostnaderna och 

samordnaren ligger i fas.  

Ekonomi  
Den totala kostnaden rymmer: bashyra 250 tkr/år, drift 19 500 kr/år samt fastighetsskatt 19 661 
kr/år, totalt: 289 161kr/år. Tillkommer kostnad för el ca 20 tkr/år samt en städkostnad ca 20 tkr/år. 
Totalkostnad blir således: 329 161kr/år. 
 

Till detta tillkommer en beräknad engångskostnad för flytt om ca 15 000 kr. 

 Samordnartjänsten är framräknad med 14 månader utifrån tidigare ansökan med tillägg för planerad 
löneökning under perioden 2017-05-01 till och med 2018-06-30.  

 

 

   



 
 

Ansökan 

 

Utifrån ovan beskrivning ansöker lokala samverkansgruppen om finansiellt stöd till TUNA-

verksamheten i Eskilstuna under perioden 2015-07-01 – 2018-06-30 enligt följande:  

 Lokalkostnader fördelat/år:  
2015:    6 månader 164 580 kr  
2016:  12 månader 329 161 kr 
2017:  12 månader 329 161 kr  
2018:    6 månader 164 581 kr  
 

Sammanlagd lokalkostnad för hela perioden:   978 483 kr 
 

 Engångskostnad för flytt:      15 000 kr 
 

 Utökning av samordnartjänsten med 14 månader 

under perioden 2017-05-01 till och med 2018-06-30   

2017:  8 månader 551 428 kr 
2018:  6 månader 275 714 kr 
 

Sammanlagd kostnad utökning samordnartjänst   965 000 kr 
 

Total kostnad:     1 958 483 kr 

 

Ansökan har behandlats och bifallits på LSG:s möte 2015-03-06  

Bilaga: Hyresoffert Kungsleden 

 

För LSG i Eskilstuna 2015-03-11  
 

 

Heléne Brandell 

Ordförande  


