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ANTE - Projektpresentation 

ANTE riktar sig till vuxna individer i åldersspannet 18–64 år som är bosatta i Bjuv eller 

Åstorps Kommun samt är förälder åt ett eller flera barn, var av minst ett barn skall vara 

minderårigt (under 18 år gammalt). Föräldern och tillika presumtiv deltagare till ANTE skall 

bedömas att vara i behov av samordnade och riktade rehabiliteringsinsatser så att 

deltagaren genom gemensam samverkan ges en ökad chans att bryta sitt samt i 

förekommande fall familjens pågående bidragsberoende. Projekt ANTE har som policy att 

arbeta med en förälder i taget, i de fall där familjekonstellationen består av mer än en vuxen 

vårdnadshavare kan naturligtvis en eventuell partner till en avslutad deltagare i ANTE bli 

aktuell för ett deltagande i ANTE om en handläggare gör bedömningen att vederbörande är i 

behov av en samordnad rehabiliteringsinsats genom ANTE.  Det övergripande Syftet med 

projektet är att ge stöd till en förälder för att på så sätt motverka utanförskap och främja 

vägen till självförsörjning genom ett allt igenom salutogent förhållningssätt till den 

deltagande föräldern och dennes individuella väg framåt i livet. Bakgrunden till projektidén 

är att andelen minderåriga barn (under 18 år) som ingår i hushåll som mottagit ekonomiskt 

bistånd är högre eller mycket högre i såväl Bjuvs- som Åstorps kommun jämfört med riket 

som helhet. Syftet med projekt ANTE är att genom en övergripande samverkan mellan 

samtliga samverkande myndigheterna som är kopplade till FINSAM realisera riktade och 

individuellt anpassade a och samordnade rehabiliteringsinsatser med deltagarens behov i 

fokus. Förhoppningen är att vända den negativa trenden beträffande ekonomiskt utsatta 

hushåll som innefattar ett eller flera underåriga barn i våra båda kommuner. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANTE -Projektarbetet under normala omständigheter 

Huvudsyftet och projektidén är att främja vägen till självförsörjning för föräldrar med 

minderårigt barn där den vuxne föräldern samtidigt bedöms vara i behov av samordnade 

rehabiliteringsinsatser för att nå en egen och varaktig självförsörjning genom arbete eller 

genom en arbetsrelaterad utbildning i de fall det är möjligt. En positiv effekt av projektet 

förväntas vara att färre barn i våra båda kommuner kommer att växa upp i ekonomiskt 

utsatta familjer som är i behov av längre offentlig försörjning. Projektets genomförande 

genererar förhoppningsvis även på lång sikt en gynnsam och positiv effekt på dom aktuella 

barnen när dom själva blir unga vuxna och förhoppningsvis påverkats positivt under en del 

av sin barndom genom att barnets eller barnens vårdnadshavare är självförsörjande och 

utan behov av försörjning via socialförsäkringssystemet. Vi tänker att allt positivt som 

innefattas av att en förälder inte är i behov av offentlig försörjning onekligen genererar 

positiva ”ringar på vattnet” för barnet eller barnen oavsett familjens konstellation. 

Förhoppningen är att barnet eller barnen till en deltagare som når självförsörjning längre 

fram i livet väljer en mer gynnsam väg i livet som i sin tur genererar ett lägre antal individer 

som i vuxen ålder kommer att vara i behov av offentlig försörjning, med allt vad det för med 

sig beträffande passivisering samt en ökad risk för en försämrad psykisk och fysisk hälsa. 

Projektet ANTE harmonisera indirekt med den lagstadgade Barnkonventionen som 

införlivades i svensk lag i januari -2020. ANTE innebär i teorin samt i förekommande fall att 

barnfamiljer som har behov av ekonomiskt bistånd eller annan offentlig försörjning får ta del 

av insatser som syftar till att hjälpa vårdnadshavaren till ett minderårigt barn att närma sig 

eller skaffa ett arbete eller inleder arbetsinriktade studier och därmed på sikt förväntas bli 

självförsörjande. Att som barn växa upp i en familjekonstellation med långvarigt ekonomiskt 

bistånd kan på längre sikt medföra förhöjda och negativa risker för barnet. Sannolikheten att 

barnet och sedermera den unge vuxne senare i livet till exempel tillskansar sig en betydligt 

lägre utbildningsnivå samt i högre utsträckning blir föremål för stöd från 

socialförsäkringssystemet ökar markant.   

 

 



 

 

ANTE – Projektarbetet under rådande pandemi 

I projekt ANTE arbetar vi med coachingmodellen Case Management där vi genomgående har 

ett påtagligt salutogent förhållningssätt till våra deltagare. Vi fokuserar på deltagarens 

fungerande förmågor samt positiva egenskaper och bygger vidare och använder dessa för att 

komma framåt mot arbete eller studier som framledes och förhoppningsvis kan generera ett 

arbete och en egen hållbar försörjning. Vi sätter alltid samman en individuell handlingsplan 

tillsammans med deltagaren samt med den remitterande handläggarens målbild kopplat till 

deltagarens deltagande i ANTE. Det löpande arbetet med deltagaren sker individuellt och var 

planerat att parallellt kompletteras med en gemensam gruppverksamhet vars innehåll var 

klart när pandemin blev så påtaglig att vi inte längre kunde träffa våra deltagare individuellt 

eller bedriva den tilltänkta gruppverksamheten i våra nya lokaler på Lärcentrum i Bjuv.  

Dessvärre så drabbades världen och naturligtvis projektet ANTE samt alla våra samverkande 

myndigheter av den pandemi som i allra högsta grad och fortfarande påverkar alla delar av 

samhället. Det dagliga arbetet baserat på coachingmodellen Case Management samt det 

nödvändiga och viktiga samverkansarbetet påverkad ANTE negativt under det gångna året 

2020. Pandemin som drastiskt förändrade förutsättningarna för vårt arbeta med både våra 

deltagare samt med samverkande myndigheter, som fullt förståeligt tenderat att remittera 

färre deltagare än förväntat. Trots dom försämrade förutsättningarna som pandemin i hög 

grad bidragit med, inte minst beträffande den grundläggande relationsskapande alliansen 

med varje deltagare som arbetsmodellen i ANTE bygger på så har flera av våra deltagare nått 

framgångar som naturligtvis gynnat dom själva och förhoppningsvis i förlängningen även 

deras respektive underåriga barn. I stället så har vi träffat våra deltagare inomhus som det 

initialt var tänkt så bokar vi ”promenadmöten” utomhus under säkra former med projektets 

deltagare. Vi genomförde och fortsätter att genomföra ”promenadmöten” både i Bjuvs 

Kommun och i Åstorps kommun. Förutom ”promenadmöten” som många gånger kan vara 

mer givande än traditionella möten i en kontorsmiljö så håller vi kontakten med våra 

deltagare via telefon, mail och ett flertal andra tillgängliga digitala plattformar allt efter 

deltagarens egna önskemål och tekniska möjligheter.  

 



 

 

Vi planerar att framledes att träffa våra deltagare i grupper genom en digital plattform, ett 

komplement till dom ”promenadmöten” som varit det enda tillfället då kunnat träffa våra 

deltagare fysiskt. Det inledande mötet med en ny deltagare har under det gångna året 2020 

alltid varit ett ”promenadmöte”, inte bara för att deltagaren får träffa oss utan även för att 

deltagaren på ett behändigt sätt kunnat skriva under erforderliga dokument kopplade till 

ANTE (sekretessmedgivande, GDPR dokument, etc.) Projektets Intension är att på sikt 

kompletterat det individuella deltagararbetet med en fysisk gruppverksamhet där vi planerar 

att använda det manualbaserade coaching konceptet ”Biologdesignern”, en planerad insats 

som naturligtvis skrinläggs tills det att pandemisituationen i landet förändrats. 

 

ANTE - Remissgruppen – 2020 

ANTES remissgrupp träffades inledningsvis fysiskt under det gångna årets två inledande 

månader, för att i mars månad övergå till helt digitala remissgruppsmöten via plattformen 

”Teams”. Ett digitalt koncept som samtliga myndigheter har möjlighet att använda under 

förutsättning att ANTE bjuder in respektive representant till det aktuella mötet. 

Uppslutningen har efter rådande omständigheter varit god och med full förståelse från 

projektets sida att antalet remisser till projektet blev färre än det initialt var förväntat innan 

pandemin förändrade dom samverkande myndigheternas focus och arbetssituation. 

Resterande remissgruppsmöten kommer fortsättningsvis att hållas helt digitalt via 

plattformen ”Teams”, även efter det att pandemin ebbat ut. Samtliga remissgruppsdeltagare 

anser att digitala möten sparar tid och underlättar närvaron, samtidigt som vi är lika 

effektiva som under ett fysiskt remissgruppsmöte. 

 

 

 

 

 



 

 

ANTE – Presentation av resultat under det gångna året 

I projekt ANTE så har vi under det gånga året 2020 sammantaget arbetat med 16st 

individuella deltagare som inkommit till projektet efter ett sedvanligt remissförfarande.  Av 

dessa 16st deltagare så har 11st deltagare varit bosatta i Bjuvs Kommun och resterande 5st 

deltagare har haft sin hemvist i Åstorps Kommun. Av sammantaget 8st avslutade deltagare 

under det gångna året så har 3st deltagare avslutats till lönearbete, 2st deltagare har 

avslutats till fortsatta rehabiliterande insatser samt 2st deltagare har avslutats på grund av 

flytt till annan kommun, ytterligare 1st deltagare har avslutats då personen i fråga ej hördes 

av eller hörsammade kallelser och var anträffbar via telefon och E-post. En av våra deltagare 

har genom stöd och renodlat Case managementarbete lyckats slutföra sin utbildning till 

Undersköterska (ca 25% av deltagarens sista termin saknades för att fullfölja utbildningen 

och bli godkänd), den aktuella deltagaren förlade sina studier i ANTES lokaler och kunde på 

så sätt få en löpande stöttning i studierna vilka blev klara alldeles innan pandemin blev ett 

faktum. Ytterligare en deltagare har under 2020 påbörjat och avslutat en 

logistik/truckutbildning (förarbevis som ger behörighet till framförandet av 8st olika 

truckvarianter). En deltagare väntar på kallelse till möte beträffande yrkesförarutbildning 

(uppskjuten p.g.a. C-19 situationen). Samt en deltagare som under hösten 2020 påbörjat SFI-

D med förhoppningen att klara det nationella provet, efter det att personen är klar med SFI-

D så är planeringen att vederbörande påbörjar en truckutbildning i Helsingborg. Personen 

har redan varit på informationsmöte gällande den aktuella utbildningen. Ytterligare en 

deltagare har genom Arbetsförmedlingens försorg nyligen påbörjat en arbetsprövning som 

förhoppningsvis kan leda till subventionsmöjligheter och där med ökade chanser att 

konkurrera på den allt svårare arbetsmarknaden. 
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