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Sammanfattning

Hela familjen 2.0 är ett projekt inom ekonomiskt bistånd som delfinansierats av Europeiska
socialfonden (ESF) Projektet pågick 161001-190228. Hela familjen 2.0 bedrevs inom Malmös
samtliga fem socialtjänster med team om tre socialsekreterare vardera.
Under projektperioden har mer än 800 Malmöbor deltagit i verksamheten. Fler än 300 har
avslutats i projektet varav 187 blivit självförsörjande. 479 deltagare har gjort en förflyttning där
de närmat sig arbetsmarknaden.
Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner rapporten avseende Hela familjen 2.0 och
lägger den till handlingarna.
Beslutsunderlag





Rambolls utvärdering av Hela familjen 2.0
Hela familjen - slutrapport till Europeiska socialfonden
G-Hela familjen 2.0 slutrapport

Beslutsplanering

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2019-04-11.ASN presidieberedning 201904-03
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2019-04-11
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-04-26
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-04-26.
Beslutet skickas till

[Här skriver du vem beslutet ska skickas till efter att protokollet är justerat, ange funktion eller
organisation. Uppgifterna överförs till protokoll och protokollsutdrag. I fliken expediera till, på
ärendekortet, anger du fullständiga uppgifter som exempelvis e-postadress, som en information
till nämndsekreteraren . Om beslutet inte ska expedieras, kan denna text och rubrik tas bort.]
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Hela familjen 2.0 har bedrivits i Malmö Stad under perioden 20161001-20190228. Projektet
startades som en "uppgradering" av de Hela familjen-verksamheter som bedrivits inom
stadsområdena Innerstaden och Öster.
I Hela familjen 2.0 omfattas hela Malmö stad och projektet har bestått av 15 socialsekreterare
fördelade på fem team, ett i respektive socialtjänst, med tre medarbetare i varje team. I projektet
har också funnits projektledare och projektadministratör. Teamen har haft sin chef lokalt inom
respektive socialtjänst.
Hela familjen 2.0 har riktat sig till barnfamiljer som uppburit försörjningsstöd i minst 24
månader. Det innebär att deltagarna som regel befunnit sig mycket långt från arbetsmarknaden.
Socialsekreterarna i Hela familjen har haft ca 30 hushåll per socialsekreterare.
Resultaten i projektet har varit över vad som förväntats. Den höga omsättningen på deltagare
gjorde att fler än 800 deltagare kunde anvisas till projektet jämfört med planerade 600 deltagare.
Fler än 300 deltagare har avslutats, varav 167 till arbete (99 kvinnor och 68 män). 479 deltagare
(exkl de som fått arbete) har gjort en förflyttning där de närmat sig arbetsmarknaden under
projekttiden, vilket är mer än projektmålet på 380 deltagare.
187 deltagare har blivit självförsörjande genom sitt deltagande i Hela familjen, vilket är mer än
projektmålet på 120 deltagare till självförsörjning.
I projektet har 2/3 av deltagarna varit kvinnor, vilket är mer än förväntat. Huvudsakligen beror
det på att fler hushåll än beräknat med en ensamstående vuxen deltagit i Hela familjen.
Hela familjens goda resultat har fått spridning via en rad nationella konferenser, men även en
studie som Dansk flygtningehjelp gjort på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Där lyfts Hela
familjen fram som ett exempel på en god arbetsmarknadsinsats för flyktingar med ohälsa.
En utmaning med projekt är att lyckas med implementeringen. Hela familjen utvecklade tidigt en
strategi där såväl styrgruppsmöten som organisation och kommunikation präglades av
implementeringstanken. Det har resulterat i att projektverksamheten i sin helhet fortsatt i
ordinarie verksamhet vid projektslut.
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