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Mensas, Lisbeth (2014). Parent-
ing Young Children – PYC.  
Rapport från tre års utvecklings- 
och implementeringsarbete.

För beställning  
av rapporter  
Gå in på webben: 

www.fous.se/ 
publicerat/rapporter

Carlén, Margareta, Löfström, 
Mikael & Theandersson, 
Christer (2014). Utvärdering 
av Närvårdssamverkan Södra 
Älvsborg. Slutrapport.

Ny förstudie om psykisk ohälsa
En förstudie har precis påbörjats kring 
unga arbetslösa, med psykisk ohälsa och 
aktivitetsersättning.

Uppdraget genomförs i samarbete med 
Försäkringskassan i Borås och Sjuhärads 
samordningsförbund. Aleksandra Jarling vid 
Institutionen för Vårdvetenskap vid Högsko-
lan i Borås, arbetar med förstudien.

Antalet unga som beviljats aktivitets- 
ersättning på grund av psykiska besvär har 
ökat kraftigt under senare år.

Tidigare forskning visar att ett stort antal 
av de som beviljas aktivitetsersättning övergår 
till en mer varaktig sjukersättning. Jämfört 
med de som arbetar har de ofta betydligt 
lägre inkomster, sämre livskvalitet och ökad 
självmordsbenägenhet.

Syftet är att undersöka 
vilka faktorer som kan 
tänkas leda till långvarig 

 aktivitetsersättning i ålders-
gruppen 19-29 år och att  
ta reda på om de sam- 
verkande myndigheternas 
insatser stärker eller mot-
verkar varandra när det 

gäller de ungas möjligheter att få ett arbete. 
– I höst kommer arbetet att redovisas i 

en rapport som är tänkt att användas som 
underlag till en mer omfattande undersök-
ning, berättar Angela Bångsbo, samordnare 
vid FoU Sjuhärad Välfärd. 3
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Under våren har flera angelägna rapporter färdig- 
ställts. Ett aktuellt exempel är Parenting 

Young Children (PYC), som handlar om tre års 
utvecklingsarbete kring att stödja föräldrar med intel-
lektuella funktionsnedsättningar. Metoden att lära ut 
förmågor i föräldraskap kommer ursprungligen från 
Australien har implementerats i en svensk kontext 
genom medel från Arvsfonden. Projektmedlen har 
förlängts året ut och vi planerar att hålla ett semina-
rium kring detta 2015. 

En utvärdering har pågått i tre år av Närvårds-
samverkan Södra Älvsborg och en slutrapport som 
bygger på tre delrapporter har nyligen publicerats.  
Utvärderingen har studerat samverkan mellan politik, 
förvaltning och operativ verksamhet utifrån målet att 
medborgare ska uppleva insatser från kommun och 
region som en helhet utan gränser med ett effektivt 
utnyttjande av gemensamma resurser. 

Till två pågående projekt har vi rekryterat nya 
medarbetare. Forskare Jennifer Strand och två nya 
forskarassistenter Eva Medin och Lana Kamal. 
Rekrytering pågår efter en ny samordnare för barn, 
unga och familjer vid FoUS efter Lisbeth Mensas. 

Styrgruppen fortsätter sitt arbete med översyn 
av FoU Sjuhärad Välfärds verksamhetsprogram och 
avtal. Och till hösten ska vi sätta igång med behovs-
inventeringar när det gäller kompetensfrågor.

Undertecknad har förlängt förordnande som  
tf. verksamhetschef året ut. 

Flera nya projekt har initierats och ni är varmt 
välkomna att lämna förslag till kompetensinsatser 
eller att ta kontakt med oss när det gäller idéer kring 
utvecklings- och forskningsprojekt. 3

Trevlig sommar och 
glöm inte att anmäla er 

till höstens seminarier.  
Väl mött i höst! 

LEDNINGEN HAR ORDET:

Margreta Lundberg Rodin,  
tf.verksamhetschef

Vad har hänt under våren 
och vad planeras i höst?
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Aleksandra Jarling

I höstas fick eleverna svara på 
en enkät, där svaren ger en 
bild av utgångsläget. Sedan 
dess har flera åtgärder påbör-
jats i projektet ”Hela skolan, 
skol och socialtjänstbaserat 
integrationsarbete”, som där-
efter ska utvärderas.

Projektet har tre mål; att öka 
integrationen mellan elever på Byttorpskolan, 
att minska normbrytande beteenden och att 
antalet elever som når kunskapsmålen i varje 
årskurs ska öka.

Initiativtagare till projektet är Borås Stad. 
– Åtgärderna som genomförs har tagits 

fram i dialog med personal och rektor på 
Byttorpskolan, berättar Carina Häll, projekt-

Samverkan för ökad integration 
och bättre resultat i skolan 

Carina Häll

ledare vid FoU Sjuhärad Välfärd och 
familjeterapeut vid Dialogcentrum, 
Stadsdel Väster, i Borås Stad.

I några klasser har det bland 
annat gjorts ett värdegrundsarbete 
och genomförts samarbetsövningar 
i kill- och tjejgrupper. Det har även 
förts enskilda samtal med föräldrar 
och om hur klassen fungerar, hur 
det kan bli bättre och vad föräldrar 

kan bidra med. 
– Möten, och bra förutsätningar för möten, 

är en viktig grund för integration. Att träffa 
föräldrar med olika etniskt ursprung, är ett 
första led i att få med föräldrar på den tanken, 
säger Carina Häll. 

http://www.fous.se/publicerat/rapporter
http://www.fous.se/publicerat/rapporter


Dag Forsström har tagit 
över ordförandeposten i 
FoU Sjuhärad Välfärds 
styrgrupp. Han efterträder 
Mal in Aronsson som 
lämnar Borås stad för att 
tillträda som regionchef 
inom Kriminalvården. 

– Jag tror att efterfrågan på 
forskningsuppdrag kommer att öka och jag 
ser fram emot uppdraget som ordförande i 
FoU Sjuhärad Välfärd, säger Dag Forsström. 

Han har arbetat inom Borås Stad i 
drygt 40 år på en mängd olika positio-
ner. Bland annat som kommundelschef 
i Brämhult från till 2010. Numera 
arbetar han som förvaltningschef på 
Arbetslivsförvaltningen som ansvarar 
för det kommunala försörjningsstödet, 
arbetsmarknadsinsatser och för daglig 
verksamhet till funktionshindrade. De 

arbetar också med mångfaldsfrågor i ett 
övergripande perspektiv i Borås Stad. 3

Avsändare: 
Högskolan i Borås, 
FoU Sjuhärad Välfärd,  
501 90 Borås
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ÄGARPARTER FoU SJUHÄRAD VÄLFÄRD:

HERRLJUNGA KOMMUN

Styrgruppen byter ordförande

22 september  
Sista Socialisationen – Berättelser 
som livskraft på äldreboenden
Tid: 13.30-16.30, Plats: Sal M204, 
Högskolan i Borås. 

30 september
Seminarium: Utvärdering av 
Närvårdsamverkan Södra Älvsbrog
Tid: 13.30 - 16.00, Plats: Vestindien 3, 
Textile Fashion Center, Högskolan i 
Borås. 

8 oktober
Seminarium: Intellektuellt funk-
tionshinder och mamma – vad 
innebär det?
Tid: 13.30–16.30 Plats: Sparbanks-
salen, Sandgärdet, Högskolan i Borås.

Fler arrangemang och information  
om anmälan finns på FoUS webb:  

www.fous.se/kalendarium

KALENDARIUM 2014 
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Trevlig sommar!

Dag Forsström

Lana Kamal forskningsassistent, 70%, i  
projektet, ”Den som slår, den som blir 
slagen och barnet som bevittnar”. Hon 
kommer närmast från Teesside University 
i Middlesbrough, Storbirtannien, där hon 
haft liknande arbetsuppgifter.

Jennifer Strand, forskare, 50%, i pro-
jektet, ”Den som slår, den som blir 
slagen och barnet som bevittnar”.  
Hon är även lektor vid Psykologi- 
ska institutionen, Göteborgs universitet. 
 

Carina Häll är projektledare, 15%, i 
projektet ”Hela skolan, skol- och social-
tjänstbaserat integrationsarbete”. Hon 
är också anställd vid Dialogcentrum i 
Borås Stad.

Eva Medin, forskningsassistent, 100%, 
i projektet ”Hela skolan, skol- och soci-
altjänstbaserat integrationsarbete”. Hon 
har arbetat med flerspråkiga och nyan-
lända barn i Borås stad och har tidigare 
erfarenhet av forskningsarbete i USA.

Kontaktuppgifter och foto  
finns på FoUS webb:  

www.fous.se/medarbetare

De enskilda samtalen har resulterat i 
efterföljande gemensamma möten, enligt 
nätverksmodellen, där föräldrar och skol-
personal tillsammans tar fram förslag på 
hur de vill fortsätta arbetet i klassen.

Det planeras också ett gemensamt bygg-
projekt för personal, elever och föräldrar. 

– De ska bygga ett vindskydd med
tillhörande skolskog, men nya direktiv har 
gjort att bygglovet har dragit ut på tiden, 

berättar Carina Häll. 
Matsalen var en plats i skolan där det ofta 

blev konflikter. Ett kostråd upprättades och 
personal i projektet deltog i arbetet. Det har 
också gjorts en del förändringar i matsalen.

Till hösten kommer de åtgärder som 
genomförts i projektet att följas upp med 
en ny enkät för att se vilka effekter det har 
gett. Projektet avslutas vid årskiftet. 3

(Fortsättning från sidan 1)
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