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Medarbetare till FoUI Norrbottens Kommuner 

Norrbottens Kommuner är en intresseorganisation som företräder landets 
14 nordligaste kommuner. Vi verkar för ett utökat kommunalt samarbete och ett 
hållbart samhällsbygge. I samverkan skapar vi konkurrenskraftiga arenor för dialog och 
kunskapsutveckling. Vi ger Norrbottens kommuner en samlad och tydlig röst, både 
hemma och ute i världen.  

Vid Norrbottens Kommuner finns en FoUI-miljö (forskning och utveckling/innovation) 
som ska stärka samarbetet inom och mellan länets kommuner vad gäller kunskapsbild-
ning, kunskapsspridning och kunskapsanvändning i de kommunala verksamheterna. 
Våra prioriterade områden är socialtjänst och skola/utbildning men vi eftersträvar ett 
helhetsperspektiv som kan sammanfattas i begreppet hållbar utveckling. FoUI-miljön 
är kommunernas gemensamma forsknings- och utvecklingsarena med ambitionen att 
bygga broar mellan forskning och praktisk verksamhet, ett arbete som ska bygga på ett 
uttalat verksamhetsbehov.  

FoU-forskare sökes till FoUI-miljön  

Vi söker en forskarutbildad person med god kännedom om kommunala verksamheter, 
i synnerhet socialtjänst och skola (utbildning och lärande) och helst en förtrogenhet 
med Norrbotten som län. Uppdraget innebär ett kunskapsstöd till länets kommuner, 
vilket bl a handlar om att samla, sortera, syntetisera och förmedla kunskap samt att 
kommunicera forsknings- och utvecklingsarbeten i länet och i landet. Uppdraget kräver 
erfarenhet av arbete med samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och 
akademi och/eller forsknings- och utvecklingsmiljöer. Arbetet förutsätter såväl god 
samarbetsförmåga som självständighet och individuell drivkraft.  

Vi förväntar oss att du har en forskarutbildning med samhällsvetenskaplig inriktning. 
Du har ett tvärvetenskapligt förhållningssätt och vi utgår ifrån att du är en god skribent 
och skicklig på att anpassa budskap efter målgrupp och syfte.  

Uppdraget utförs inom FoUI Norrbottens Kommuner där du arbetar tillsammans med 
vetenskapliga ledare och utvecklingsledare och bidrar till verksamhetens utveckling. 
Våra uppdrag finns primärt inom socialtjänst och utbildning/lärande, men arbetsupp-
gifter kan komma att ingå i närliggande områden. Exempel på arbetsuppgifter är att 
utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt medverka i utformningen av analysstöd till 
kommunala verksamheter. Andra uppgifter handlar om att skapa mötesplatser för 
samverkan och lärande samt att ge kunskapsstöd, i första hand till verksamma inom 
socialtjänst och lärande/utbildning i form av vetenskaplig konsultation och handled-
ning. 

Tjänsten är en visstidsanställning, heltid, 2017-09-01-2018-12-31 
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Har du frågor är du välkommen att kontakta Benitha Eliasson, vetenskaplig ledare inom 

socialtjänst, e-post: benitha.eliasson@kfbd.se telefon: 070-693 14 98 eller Catarina 
Lundqvist, vetenskaplig ledare inom utbildning och lärande, e-post: 

catarina.lundqvist@kfbd.se telefon: 070-693 54 33.  

Facklig representant är Marja-Leena Komulainen (SACO), e-post: marja-
leena.komulainen@kfbd.se telefon: 070-389 00 29.  

Välkommen med din ansökan med meritförteckning och löneanspråk senast 2017-05-

10, till Ulf Hyvönen, FoUI-chef, e-post ulf.hyvonen@kfbd.se 

Läs mer om FoUI Norrbottens Kommuner http://www.norrbottenskommuner.se/ 
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