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Vill hitta nya verktyg för samspel
Ramnås äR ett utrednings- och behand-
lingshem för ungdomar med beteendepro-
blem, till exempel kriminalitet, våldstenden-
ser och skolk. Hemmet ligger vackert på en 
kulle med utsikt över Ramnasjön inte långt 
från Borås centrum. 
 – Det är en kvalitativ placering, för det 
mesta av behandlingen här sker i samverkan 
med omvärlden, skolan, arbetslivet eller 
föreningslivet. Då är det en fördel med korta 
avstånd, säger Katarina Wennersten som är 
enhetschef. 

 Ramnås vill hitta nya verktyg för sam-
spel. Det gäller att motarbeta negativa bete-
enden och motivera till förändring både hos 
ungdomarna och föräldrarna. Föräldrarna 
kan ha haft svårt att sätta upp gränser eller 
varit för inkonsekventa. En säger si och 
den andre så. 

 – Sedan gäller det att bygga på det positiva som ändå 
finns i familjen och hos ungdomen. Även om de är stökiga 
och strular så finns det mycket gott att ta vara på, menar 
Katarina.

Vi jobbar mycket med nätverket kring den unge, i skolan 
eller i fritidsaktiviteterna. De som inte gått ut nian försöker 
vi få att klara av detta. Men det gäller att sätta realistiska 
mål. Från att inte ha varit i skolan på en hel termin är det 
är stort steg att bara klara av några dagar i sträck. 

Flera av ungdomarna är ute i arbetslivet, på praktik eller 
i ett riktigt jobb. Ramnås har bra kontakter i Borås hos 
företag som är villiga att ställa upp. Det är väldigt viktigt 
att ge ungdomarna ett vettigt innehåll på dagen och en 
fast struktur. 

– Vi har bra kontakt med flera idrottsföreningar. Flera 

av våra ungdomar har tidigare sysslat med 
någon typ av idrott och då kan man försöka 
väcka det intresset på nytt, exempelvis spela 
fotboll eller styrketräna. Många är också 
intresserade av att hålla kroppen i form och 
det är något att ta fasta på i rehabiliteringen.

 – Vi sätter upp veckovisa mål. De får 
exempelvis träna sig i att säga nej, att säga 
nej till de antisociala kompisarna och ja till 
prosociala. De får även träna sig i att bo 
hemma. Vi jobbar konkret och i mycket 
små steg. Så man ser ganska snabbt för-
bättringar här, tycker Katarina. 

Här finns sju platser och tillgång till 
en lägenhet där någon ungdom kan få bo 
under behandlingstiden. Vårdtiden här 
varierar mellan 3 till 6 månader. 

Är det kö för att komma hit?
– Ofta har vi redan en ungdom på gång in när någon 

skrivs ut.
 Personalen har varierad utbildning och erfarenhet. 

Här finns beteendevetare, socialpedagog, fritidsledare, 
behandlingsassistenter och psykiatrisköterska. Alla har 
vidareutbildning i familjeterapi eller miljöterapi. Katarina 
som är enhetschef har jobbat 15 år som socialarbetare och 
de senaste fem åren här på Ramnås.

Vad gäller behandlingsresultatet har Ramnås fått goda 
vitsord.

– Vi ligger i senaste mätningen av nöjd-kund-index 
på 8 av 10 möjliga, säger Katarina. Vi har också börjat 
genomföra uppföljningsenkäter bland familjerna som har 
barn här. l

Katarina Wennersten, enhets-
chef på Ramnås.


