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Verksamhetsprogram för FoU Sjuhärad Välfärd
lnledning
FoU Sjuhärad Välfärd (FoUS) är ett kompetenscentrum för forskning och utveckling inom det kommunala
välfärdsområdet; ägt av de åtta kommunerna i Sjuhärad och Högskolan i Borås.
Högskolan i Borås förvaltar FoU Sjuhärad Välfärd enligt uppdrag av parterna. Genom fokus på sociala
frågor och välfärdens utmaningar ska forsknings- och utvecklingsarbete generera kunskap till ägarparterna
genom FoU-projekt och olika kompetensinsatser. FoUS:s övergripande målsättning för perioden 20162019 beskrivs i detta verksamhetsprogram.
FoUS:s avtal mellan ägarpartema är det övergripande styrdokumentet för verksamheten.
Verksamhetsprogrammet, som fastställs och revideras av FoUS:s styrgrupp, anger inriktning och
prioriteringar under avtalsperioden. En årlig verksamhetsplan konkretiserar verksamhetens mål och
fastställer prioriteringar. Denna följs upp av FoUS:s styrgrupp två gånger per år.
Mål och prioriterade områden
Det övergripande målet för FoUS är att genom kunskapsutveckling och metodstöd bidra till att utveckla
parternas arbete med sociala frågor och utmaningar i välfärdsarbetet, genom att:








genomföra forsknings- och utvecklingsprojekt,
stärka och vidareutveckla samverkan mellan verksamheter, brukare och intresseorganisationer,
utvärdera, förnya och utveckla arbetsmetoder, verksamhetsformer och handledning,
medverka till utveckling av kunskapsbaserade arbetssätt som främjar och utvecklar
verksamheternas kvalité,
sprida erfarenheter och bidra till implementering av resultat från forsknings- och
utvecklingsprojekt,
förmedla relevant information genom aktiv omvärldsbevakning och
samverka med andra FoU-enheter.

FoU Sjuhärad Välfärds verksamhet har kommuninvånarna i Sjuhäradsbygden som utgångspunkt för att
bedriva forskning och utveckling samt kompetensutveckling inom det sociala välfärdsområdet. Hållbar
utveckling, folkhälsa, integration och genus är viktiga aspekter inom ramen för FoUS:s verksamhet.
Samverkan och ägarparternas roll
FoU-arbetet vid FoUS bedrivs i nära samverkan med parterna och deras brukare.
Respektive ägarpart har ansvar för sina respektive områden. Behovet av samverkan när det gäller kompetens
och utvecklingsfrågor är stort, inte minst på grund av verksamheternas alltmer ökande komplexitet.
Högskolan i Borås har ett övergripande ansvar inom givna förutsättningar att tillhandahålla kompetent
personal och bidra till kompetensutveckling och FoU-verksamhet. Vid behov kompletteras FoU-arbetet med
lärare och forskare anställda vid andra lärosäten och företrädare från professionerna. Högskolan bedriver
utbildning och forskning inom bland annat vård, arbetsliv och välfärd. FoUS och ägarparterna prioriterar
frågor som rör socialt välfärdsarbete. Högskolan i Borås strävar efter att kunna anordna kurser och på sikt
även utbildning inom det sociala området.
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Prioriteringar under perioden
Följande frågor prioriteras under perioden 2016-2019:
Övergripande frågor:
 Initiera och genomföra FoU-projekt inom det kommunala välfärdsområdet nu även med inriktning
på demografi, ekonomi, teknologi, boende samt arbetsmarknad.
 Öka kunskapen om FoUS:s olika insatser hos parternas medarbetare.
 Aktivt sprida och bidra till att FoU-resultat, som t.ex evidensbaserad praktik (EBP), tillvaratas och
implementeras så att kunskapsutveckling sker i verksamheterna genom ägarparterna.
 Stärka och vidareutveckla samarbetet mellan berörda organisationer lokalt i Sjuhärad, samt regionalt
och nationellt.
 Delta aktivt i befintliga nätverk och vid behov etablera nya nätverk.
Aktuella interna frågor under perioden:
 Förtydliga syftet med FoU Sjuhärad Välfärd genom konkreta mål under olika tidsperioder, vilka
fastställs i årliga verksamhetsplaner.
 Förtydliga och stärka styrgruppens uppdrag, roll och engagemang.
 Styrgruppen ska initiera, prioritera, stödja samt sprida och återföra resultat i verksamheterna.
 Ansökningar om externa medel ska ske för att stärka FoUS, gärna i samarbete med lämpliga
samverkanspartner.
 Kompetensinsatserna ska ses över när det gäller form, tidslängd, geografisk spridning och nivå i
relation till professionernas behov. God framförhållning ska eftersträvas.
 På grund av den nya FoU-inriktningen och den ekonomiska situationen, ska FoUS:s
basorganisation ses över.
 Formerna för brukarråd ska ses över.
 I slutet av avtals- och verksamhetsperioden ska en utvärdering ske.
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