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Har du en verksamhetsidé du vill utveckla? 
Då har du möjlighet att söka FoUI-stipendium för att ägna dig åt en avgränsad forskning- 
eller utvecklingsuppgift. FoUI-stipendiet ska bidra till kvalitets- eller verksamhetsutveckling i 
den egna verksamheten och även vara intressant för andra kommuner.  

Stipendium för dig som arbetar 
inom socialtjänst och skola/för-
skola. Vi uppmuntrar projekt som 
innebär samverkan mellan 
förvaltningar. 

 
Du kan söka FoUI stipendium för:  
Kvalitets- och verksamhetsutveckling. Det 
kan handlar om ett lokalt förändrings-
arbete för att förändra arbetssätt och ar-
betsrutiner, utveckla nya arbetsmetoder, 
följa upp och närmare studera resultat av 
pågående utvecklings- och förändringsar-
bete.   

Fördjupning inom ett avgränsat område 
som kommer verksamheterna till godo.    

Sista dag för att söka stipendiemedlen för 
år 2018 är 31 oktober 2017.   

Läs mer om FoUI-stipendierna på:  
http://www.norrbottenskommuner.se/fo
ui/vad-kan-vi-goera-tillsammans/foui-
stipendium/  
 

Vad kan du använda de beviljade 
pengarna till? 

Du kan söka stipendium främst för ersätt-
ning om du behöver frikopplas från det 
ordinarie arbete under en begränsad tid. 

Du kan inte söka stipendium enbart för 
enstaka kurser, konferenser och ej heller 
för rese- och boendekostnader i samband 
med detta. Stipendium beviljas generellt 

inte för utvärderingar och inte heller för 
studentarbeten (t.ex. uppsatser) där FoUIs 
kriterier inte är uppfyllda. 

Ansökans beredning 

FoUIs vetenskapliga ledare bereder ansök-
ningarna inför beslut. Ansökan bedöms 
utifrån FoUIs fastställda kriterier. Din 
inskickade projektansökan granskas av 
FoUI, där chefen för FoUI fattar det slutliga 
beslutet om projektet beviljas stipendium. 

Ansökan skickas till: 

FoUI Norrbotten 
Box 947 
971 28 Luleå 

 

Kontakta oss om du/ni vill veta 
mer om FoUI-stipendier 

BENITHA ELIASSON 
Vetenskaplig ledare socialtjänst 
E-post: benitha.eliasson@kfbd.se  
Telefon: 070-693 14 98 

CATARINA LUNDQVIST  
Vetenskaplig ledare utbildning 
och lärande 
E-post: catarina.lundqvist@kfbd.se 
Telefon: 070-693 54 33 
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