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Resultat Hassela Movement
Projektansökan från Hassela Solidaritet kompletteras härmed utifrån beslut om
återremiss av ärendet (ASN-2020-12997) från ASN nämndssammanträde i
december 2020. Resultaten avser i huvudsak de resultat som Hassela solidaritet
redovisade till ESF för det tidigare ESF-projektet Hassela Movement, som
pågick i Malmö 2012-2019. Projektet hade också medfinansiering från Malmö
stad. Syftet med projektet var att öka sysselsättning och deltagande i utbildning
för unga som varken arbeter eller studerar (UVAS)i åldern 18-29 år. Den
föreliggande ansökan bygger på den metod som användes i ESF-projektet vilket
av ESF bedömdes ha goda resultat. ESF:s bedömning medförde att projketet
förlängdes 2015-2019 då programperioden och därmed också projektet
avslutades. Projektet uppmärksammades positivt på såväl europeisk som på
nationell nivå.
Hassela framhåller i sin ansökan projektresultaten från Hassela Movement där
414 deltagare antogs som deltagare i projektet unedr de båda projektperioderna
2012-2019. Av dessa fullföljde 268 personer sitt program och av dessa
avslutades 74 % till sysselsättning i form av arbete eller studier. Resultaten är
ackumulerade resultat utifrån två slutrapporter för de båda projektperioderna.
För projektperiod 1, 2012-2014, var resultatet 87 % medan det för
projektperiod 2, 2015-2019, var 66 %.
För resultatåtergivningen kan det också noteras att det bland de som inte
fullföljde programmet fanns en hel del positiva avslut, där deltagare avslutade
programmet i förtid för att ta ett arbete och/eller studera. Projektet
rapporterade dock bara resultat på de deltgare som fullföljde programmet.
Resultaten bedöms och beskrivs av ESF som goda:

resultat hassela movement.docxHassela Movement 20122019

Hassela Movement har visat sig vara en effektiv insats
som genom ett medvetet relations- och motivationsarbete
tillsammans med yrkesinriktad tillämpning ökat ungas
anställningsbarhet och med goda resultat fått ut unga i
sysselsättning på arbetsmarknaden eller i studier.
Dessutom har det visat sig att Hassela Movement
också medfört en ökad sysselsättning bland unga även på
fritiden genom Hassela Ungdomsrörelse som startades
av examinerade barn- och ungdomscoacher.
https://www.esf.se/Resultat/Projektbanken-2014-2020/Alla-Projekt/HasselMovement/

Sammanfattningsvis uppfattar förvaltningen, precis som ESF, att Hasselas
resultat kan beskrivas som goda i jämförelse. Kombinationen av utbildning och
praktik ger också färdigheter och möjligheter för deltagarna att stadigvarande
etablera sig på arbetsmarknaden.
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