
Välkommen på workshop!
Vi behöver dina idéer. 

FoUI Norrbotten (Forskning & Utveckling/Innovation) vid Kommun-
förbundet ska stärka samverkan inom och mellan kommunerna i 
Norrbottens län vad gäller kunskapsbildning inom socialtjänst, skola/
utbildning samt kring övergripande frågor om styrning och ledning.
FoUI ska arbeta för att verksamheterna utvecklas med stöd av vetenskaplig
kunskap och beprövad erfarenhet. Synliggöra, möjliggöra och nyttiggöra är
tre nyckelord. FoUI vill göra rätt från början och ta reda på HUR arbetet 
ska bedrivas för att bemöta kommunernas behov. Tjänster som designas i 
dialog med användare, personal, etcetera, blir helt enkelt mer givande – för 
alla. Därför behöver vi just din hjälp!

Hur går det till?
Vi samlas en grupp bestående av medarbetare i kommunerna, politiker och FoUI. 
Tillsammans delar vi med oss av våra egna erfarenheter och berör frågor kring 
forskning och verksamhetsutveckling, samverkan och kommunikation samt behov av 
stöd kring forskning och utvecklingsfrågor. 
Vi arbetar aktivt tillsammans - tänk grupparbete, glada miner, post-it lappar och ett 
väl förberett schema. Och fika förstås!

Vi som leder workshopen
Vi som leder workshopen är Ville Lintamo och Linda Bresäter. Tillsammans har vi ett 
företag som heter Joyn Service Design som hjälper FoUI Norrbotten att utveckla sin 
verksamhet. Joyns arbete kännetecknas av ett starkt användarperspektiv. 

När och var?
Workshopen är måndag 18. maj kl 10.00 -15.00 på Sunderby folkhögskola.
Workshopen är kostnadsfri. Kaffe/te och smörgås serveras från kl. 09.30, vi bjuder 
även på lunch.

Jag vill vara med – hur gör jag?
Anmäl dig gärna så fort som möjligt - dock senast 11. maj via länk här och klicka dig 
vidare till kalendariet, sök efter rubriken: Workshop för att utveckla FoUI. Vi vänder 
oss i första hand till personer som jobbar med utvecklingsfrågor i kommunerna i 
Norrbottens län. Vi välkomnar också intresserade politiker.

Avanmälan: Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och ersättare inte deltar 
debiteras 400 kr. Uteblir anmäld deltagare debiteras 400 kr.

Workshop

Om projektet:
Vårt FoUI är ett utvecklingsprojekt vilket syftar till att utveckla FoUI Norrbottens verksamhet i dialog 
med länets alla kommuner. En verksamhet som är till för kommunerna bör ju utvecklas tillsammans med 
kommunernas medarbetare.  Projektet drivs av FoUI Norrbotten i samarbete med Joyn Service Design 
– en tjänstedesignbyrå som hjälper organisationer att förbättra sina tjänster. Vill du veta mer? Kontakta 
Ville Lintamo på Joyn Service Design: ville@joynservicedesign.se (mejl) eller 070-732 11 05 (telefon).

http://www.bd.komforb.se/

