
Hela Familjen 

Ett projekt för barnfamiljer med långvarigt 
försörjningsstöd 

 
Individ- och familjeomsorgen 



Bakgrund 

v  Ökat antal hushåll med försörjningsstöd 
v  Långvarigt biståndsmottagande 
v  Hög andel barn i familjer med försörjningsstöd  

v  Handläggning på bekostnad av socialt arbete 
v  Olika förutsättningar kräver variation av åtgärder 
v  Behov av ökad samverkan 



Varför familjer? 

v  Risken för ”socialt arv” av utanförskap 
v  Ökad risk för hälsoproblem hos barn med 

långvarigt biståndsmottagande 
v  Sämre skolresultat och ökad risk att själv bli 

arbetslös och biståndsmottagare i vuxen ålder 
v  Att satsa på föräldrarnas etablering på 

arbetsmarknad är en viktig faktor för att trygga 
barns uppväxt   

v  Samverkan och helhetssyn är extra viktigt för 
familjer med komplex problematik 

 



Syfte & mål med projektet 

Stärka familjer i deras strävan att bli självförsörjande 

  

v Vuxna arbetslösa i familjerna ska få arbete eller 
annan sysselsättning som gör dem självförsörjande 

v  8 familjer ska bli varaktigt självförsörjande  
v  Förbättra barnens levnadsvillkor och framtida 

möjligheter 
v  Hitta nya och effektiva samverkansformer  



Ordinarie arbetssätt 

v  60-75 hushåll per socialsekreterare 
v  6 nybesök per månad 
v  Fokus på föräldrarna, träffar sammanboende vuxna i 

par 
v  Insatser riktas mot det uppenbara försörjningshindret, 

resurser att utreda bakomliggande faktorer saknas 
v  Hänvisa till andra aktörer 
v  Handläggning och kontroll  
v  Främst kontakt per brev och telefon, ej möjligt med 

täta besök   



Projektets arbetssätt 

v   Max 25 familjer per socialsekreterare 
v   Tillgänglighet och flexibilitet 
v   Ökat fokus på barnen 

v   Individuell kartläggning, individanpassat stöd 
v   FIA - Förutsättning inför arbete   

Ø  Den sociala livssituationen 
Ø  Mål och arbete 
Ø  Genomförandeplan 

v   Kontinuerlig uppföljning och avstämning mot målen  
v   Aktiv samverkan - förmedla kontakter och stötta 

familjerna i dessa 
 
 



Ökat fokus på barn och unga 

  

v  Frågor till föräldrarna kring varje enskilt barn 
v   Information om vikten av bra fritidssysselsättning för barn och 

möjligheten att söka bistånd  
v   Bra kännedom om familjen – kan rekommendera en 

hjälpinsats 

v   Samtal om framtidsplanering med ungdomar som går ut 
gymnasiet   

v   Den som fyllt 18 år och saknar planering erbjuds stöd mot 
sysselsättning  

v   Yngre ungdomar i familjerna prioriteras för sommarjobb  
  
v   Vid problem kring barn och tonåringar kontaktar Hela Familjen 

sina samarbetspartners för möjliga lösningar 



Deltagarna  

Maj 2015 
  
v  39 barnfamiljer  
v   61 vuxna, 39 kvinnor och 22 män 
v   145 barn, 72 flickor och 73 pojkar 

v   17 familjer med ensamstående föräldrar, samtliga är kvinnor 
v   Barn/unga i alla åldrar 0-20 år 
v   Mellan 1 och 11 barn per familj  

v  Drygt hälften av de vuxna deltagarna är födda i Somalia  
v   55 vuxna deltagare är utlandsfödda, varav 91% i utomeuropeiska länder

  



Deltagarna 

Arbetssökande	  

Studerar	  svenska	  

Föräldralediga	  Särskilda	  sociala	  
skäl	  

Språkbegränsning	  

Pension	  

Sjukskrivna	  	  

Arbetsträning	  
Arbetar	  

GRUND	  FÖR	  FÖRSÖRJNINGSSTÖD	  



Deltagarna 

År med försörjningsstöd: 
v   11 familjer i 2-3 år 
v   15 familjer i 4-5 år 
v   13 familjer i mer än 5 år 

38 % av familjerna har eller haft kontakt med socialtjänstens 
övriga bistånd, oftast pga oro för barns situation   



Vad vi har sett 

Komplex problematik bakom långvarigt 
försörjningsstöd  
 
v  Psykisk ohälsa 
v  Låg självkänsla 
v  Socialt kaos 
v  Svagt socialt nätverk  
v  Språkhinder 
v  Brist på arbetslivserfarenhet  



Delmål 2015 

v  Alla familjer ska vara kartlagda 
v  Alla vuxna familjemedlemmar ska ha en 

genomförandeplan med individuella mål 
v  Säkerställa rätt insatser - uppföljning och 

effektstyrning 
v  Samverkan utifrån varje deltagares behov och 

planering 



Resultat hittills 
v   6 FIA-kartläggningar färdigställda 
v   4 genomförandeplaner med individuella mål 
v   2 deltagare ut i sysselsättning 

v   4 familjer med minskat behov av försörjningsstöd 
 - retroaktiva ersättningar 87 200 kr  
 - löpande 12 000 kr/månad 

v   Upptäckt flera som har rätt till andra bidrag/
ersättningar 

 
v   Arbetsglädje! 



Framgångsfaktorer 

 
v Noggrann kartläggning och effektstyrning möjliggör en mer 

individuell planering 
v   Flexibelt arbetssätt ger möjlighet att matcha olika 

individers behov 
v   Färre antal ärenden ger ökad kännedom om familjerna 
v   Aktivt stöd till familjerna i kontakten med 

samverkanspartners och tätare uppföljning ger bättre 
förutsättningar att komma vidare 

v   Förkortade samverkansvägar mellan olika aktörer och 
forum för att hitta gemensamma lösningar gynnar 
familjerna 


