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ANTE – Projektets generella syfte och utförande under år 2021 

 

Huvudsyftet med projektidén i ANTE 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 självförsörjning. En positiv 

effekt av projektet förväntas vara att något färre barn i våra båda kommuner ska växa 

upp i ekonomiskt utsatta familjer som är i behov av längre offentlig försörjning. 

Projektets genomförande genererar förhoppningsvis en gynnsam och positiv effekt 

på dom aktuella barnen när dessa själva blir vuxna. ANTE harmoniserar i sitt 

genomförande positivt i enlighet med ett barnperspektiv. Genom att en förälder som 

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

insatser som syftar till att hjälpa deltagande föräldrar att närma sig ett arbete eller 

studier. På sikt gagnas hela familjen genom att bli självförsörjande. Att som barn 

växa upp i en familjekonstellation med långvarigt ekonomiskt bistånd kan medföra 

risker att senare i livet att få en lägre utbildningsnivå samt en sämre socioekonomisk 

situation. Ett ytterligare mål för det av Finsam helfinansierade projektet ANTE är att 

främja vägen mot en generellt bättre livssituation för medverkande deltagare och i 

förlängningen även deras barn/familjer. Att deltagaren lämnar ett pågående 

bidragsberoende bakom sig till förmån för ett inträde på arbetsmarknaden. Arbetet 

med och samarbetet tillsammans med andra samverkande krafter i enlighet med 

deltagarens individuella planering är i oftast en tidskrävande process. Ett förlopp och 

en mognadsprocess som måste ske i samklang samt tillsammans och med hjälp och 

stöttning från ANTES samverkande och remitterande myndigheter.   

 

 



ANTE – Verksamheten under pågående pandemi - 2021 

ANTES verksamhet under det inledande halvåret 2021 blev i mångt och mycket 

lidande rent verksamhetsmässigt, den inledande perioden av år 2021 påverkade oss 

samt projektets deltagare negativt då möjligheterna att träffa våra deltagare samt att 

genomföra våra planerade aktiviteter och insatser. Generellt så har den alltjämt 

pågående pandemin gett ett uppsving för ett antal sektorer som haft gemensamt att 

behovet av att anställa personal till lite ”enklare arbeten” ökat. Ett faktum som i vissa 

fall gynnat ANTES deltagare genom att ett antal deltagare avslutats till arbete inom 

dessa sektorer. Vi kunde under oktober månad 2021 glädjande nog få möjligheten att 

träffa deltagarna individuellt under mer ordinarie förhållanden, d.v.s. inomhus i både 

Bjuvs Kommun och Åstorps Kommun. Vi kunde även starta en gruppverksamhet i 

enlighet med den ursprungliga projektplanen kopplat till ANTE. Gruppverksamheten 

startades i samordningsförbundets lokaler i Åstorp under oktober månad 2021. Den 

aktuella gruppverksamheten som vi startade riktade sig i första hand till deltagare 

boendes i Åstorps Kommun. Gruppverksamheten hade som övergripande tema och 

genomgående ambition att genomföra en komplett manualbaserad kurs 

”Biologdesignern” som under gynnsamma förhållanden tar 8 – 10 veckor i anspråk. 

Gruppaktiviteterna har även haft som syfte att förse samtliga deltagare i 

gruppverksamheten med gångbara och välskrivna CV ´n samt tillhörande personliga 

brev för att underlätta och möjliggöra ett seriöst arbetssökande. Under våra två 

schemalagda gruppträffar varje vecka så deltog även ett fåtal deltagare i från Bjuvs 

Kommun som önskade att vara med. Tanken med att förlägga den inledande 

gruppverksamheten i Åstorp var för att underlätta för aktuella deltagare som är 

boende i Åstorps Kommun att närvara vid så många gruppträffar som möjligt. Ett 

syfte med gruppverksamheten har varit att utnyttja den positiva ”gruppdynamiken” 



som uppstår för att tillsammans hjälpas åt att hitta ett arbete eller andra gångbara 

planer, att vi gemensamt försökte ”titta utanför boxen” för att föra deltagarna närmare 

en självförsörjning.  Under första kvartalet 2022 så planerar vi att flytta 

gruppverksamheten och påbörjar vi en motsvarande gruppverksamhet i Bjuvs 

Kommun. Nästkommande gruppverksamhet kommer således att vara avsedd för 

deltagare boendes i Bjuvs Kommun. Naturligtvis så är nytillkomna deltagare boendes 

i Åstorps Kommun även välkomna till gruppträffarna på Lärcentrum i Bjuv. Syftet med 

gruppträffarna på Lärcentrum i Bjuv är dom samma som motsvarigheten i Åstorps 

Kommun.  

 

Remissgruppen – ANTE 

Projektets remissgrupp har fortsatt träffats månatligen digitalt via ”Teams”, ett faktum 

som eventuellt kommer att bestå för att effektivisera remissgruppens arbete och öka 

tillgängligheten för remissgruppsdeltagarna att vara med på våra månatliga 

remissgruppsmöten genom att ”ta bort” restider, för att i stället fokusera effektivt på 

deltagare och ANTES verksamhet i övrigt. Vid ett antal tillfällen så har vi bjudit in 

handläggare med koppling till en eller flera aktuella deltagare att närvara. Ett nytt sätt 

att förhoppningsvis öka informationsutbytet samt förhoppningsvis öka den så 

relevanta samverkansmöjligheten i mellan samtliga samverkande myndigheter och 

dess representanter.  Inte bara igenom deltagarärenden i projektet ANTE, utan även 

igenom en fördjupad personkännedom samt ökad förståelse på handläggarnivå i 

mellan medverkande myndighetsrepresentanter. 

 

 

 



Resultat och annan relevant statistik under verksamhetsåret 2021 

 

Målsättning enligt projektansökan för avslutade deltagare är: 

-Bli självförsörjande (30% av avslutade deltagare) 

-Börjat studera (20% av avslutade deltagare) 

-Uppnå en hållbar planering med medfokus på en arbetsinriktad rehabilitering i 

samverkan med någon av parterna i projektet (40% av avslutade deltagare). 

-De individer som avbryter projektet på grund av flytt, föräldraledighet, ogiltig 

frånvaro, etcetera kommer att redovisas i delårsrapport samt årsredovisning (10% av 

avslutade deltagare).  

 

Faktiska resultat – verksamhetsåret 2021 

 

Projekt ANTE har under det gångna året 2021 arbetat med sammantaget 19 individer 

som samtliga remitterats från alla samverkande myndigheter kopplade till Finsam – 

Söderåsens samordningsförbund. Av dessa 19 inskrivna individer så återfinns 11 

män samt 8 kvinnor. Den yngsta deltagaren i ANTE under år 2021 har varit 24 år 

gammal och den äldsta deltagaren har varit 57 år gammal. Snittåldern för samtliga 

inskrivna deltagare under år 2021 har uppgått till 42 år. Utbildningsnivån för dessa 19 

individer uppgår vid inskrivningen i ANTE enligt följande:  

6 deltagare uppger gymnasieutbildning som sin högsta utbildningsnivå 

9 deltagare uppger grundskola som sin högsta utbildningsnivå 

4 deltagare uppger sig sakna uppgifter om sin utbildning  

 

 



 

ANTES deltagare uppgav vid starten i projektet att tiden som respektive deltagare 

haft offentlig försörjning uppgått enligt följande: 

6 individer har uppgivit upp till 1 år med offentlig försörjning 

4 individer har uppgivit upp till 2 år med offentlig försörjning 

2 individer har uppgivit upp till 4 år med offentlig försörjning 

2 individer har uppgivit upp till 5 år med offentlig försörjning 

2 individer har uppgivit upp till 6 år med offentlig försörjning 

1 deltagare har uppgivit 7 år med offentlig försörjning 

1 deltagare har uppgivit mer än 9 år med offentlig försörjning 

                                                                                                                                

Under år 2021 så har vi avslutat totalt 7 individer, 6 män samt 1 kvinnlig deltagare. 

Av dessa avslutade deltagare så har 4 deltagare avslutats till arbeten samt 2 

deltagare har flyttat ifrån Åstorps Kommun respektive Bjuvs Kommun. En deltagare 

har överförts till en annan fortsatt rehabiliterande insats.  

Av ANTES 7 avslutade deltagare år 2021 så har 6 deltagare uppburit 

försörjningsstöd. 1 avslutad deltagare har uppburit sjukpenning (100%) innan 

vederbörande fick ett lönearbete.  
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