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Målbild för FoUI 

FoUI Norrbotten ska stärka samverkan inom och mellan 
kommunerna vad gäller kunskapsbildning inom socialtjänst, 
skola, kommunövergripande frågor, styrning och ledning 
 
FoUI:s arbete ska bygga på ett uttalat verksamhetsbehov och 
stödja kommunernas i deras kunskapsutveckling. 
 
FoUI ska verka för att verksamheterna utvecklas med stöd av 
vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet. 
 
    SYNLIGGÖRA            MÖJLIGGÖRA            NYTTIGGÖRA 



… identifiera viktiga områden och strategier för 
forskning och utveckling utifrån kommunal 

verksamhet 

 

Kommunbesök under hösten 2014 
 

 med kommunbesöken är att få en bild av de 
olika kunskaps- och utvecklingsområden som kommunerna 
är särskilt angelägna att arbeta med och att vi tillsammans 

ska inleda en dialog om kommunens förutsättningar för 
och intresse av att medverka i forsknings- och 

utvecklingsarbeten. 

Ett uppdrag som vi har är att … 



Besökt 

11 av länets 
kommuner  

Träffat 

83 kommun-
chefer och 

förvaltnings-
chefer/motsv.  

Fört enskilda 
samtal med 

• Kommunchef 
och samhälls-
byggnadschef/ 
motsv. 

• Socialchef  

• Skolchef 

Haft hjälp av 

• frågeformulär 

• ”kartbild” – 
vårt gemen-
samma FoUI 

Vi har … 



 Frågeformulär 

FRÅGA 2: 
Vilka centrala utvecklings-

områden ser du för ditt 
ansvarsområde?  

FRÅGA 6: 
På vilket sätt kan FoUI vara ett 

stöd för er? 
Hur vill ni samarbeta med oss?  



”Kartbilden” 

 
Validering  

Kompetens-
försörjning 

Tidiga 
insatser 

Budget-
process 

Underlätta validerings-
processen av 

förkunskaper/examina 

Skola/ 
Kunskapens hus 
LKF 
Tillväxt Jokkmokk 
Språklig kompetens 

Kommunen 
Näringslivsbolag 
Privata näringslivet 
Medborgare 
AF 
FK 
Andra kommuner 

Identifiera 
målgrupp 

Fler 
syssel-

sättnings
bara 

Personal-
chef 

Våga ställa 
höga krav 

Kostnader/ 
investering 

Organisa-
tionen 

Processtöd 

Goda 
exempel 



Fråga 2: 
Centrala utvecklingsområden förvaltningsövergripande 

 



Preliminära analysresultat: 

• Demografi 

• Kompetensförsörjning, rekrytering, anställa och behålla 

• Nyanlända 

• Integration, jämställdhetsarbete 

• Attraktivitet 

• Attityder och normer 

• Teknologiska förutsättningar, infrastruktur  

• Ledning och styrning, kvalitetsarbete 

 

Fråga 2: 
Centrala utvecklingsområden förvaltningsövergripande 



Kompetens-
försörjning 

 Rekrytering 

Ny-
anlända 

Validering 

Integration 

Jämställdhets-
arbete 

Attityder 
och 

normer 

Betygsskillnader 
killar och tjejer / 

Brukarmedverkan/ 
Inflytandefrågor 



Social  
hållbarhet 

Ekologisk 
hållbarhet 

Ekonomisk 
hållbarhet 

EN GEMENSAM MÅLBILD 
Hållbar utveckling 

Grundläggande perspektiv: 
 

• Långsiktighet 

• Helhet 

• Samverkan 

Strategiska arbetsprocesser: 
 

 Ledarskapsutveckling 

 Gemensam verks.planering 

 Gemensam budgetprocess 

 Gemensamt språk / kultur 

 Processinriktat arbetssätt 



Fråga 6: 
Stöd från FoUI 



• Stöd i ett vetenskapligt förhållningssätt 

• Stöd för införandet av EBP inom socialtjänsten/stöd för utbildning på vetenskaplig 
grund och beprövad erfarenhet 

• Processtöd, t.ex. i ”problemformuleringsfasen”  eller kunskapsstöd vid implementering 

• Kollegialt lärande; lärande nätverk, forskningscirklar mm 

• Bollplank och rådgivning, bolla idéer 

• Handledning och stöd av uppföljnings- utvecklingsarbeten eller utvärderingar 

• Arrangera seminarier och föreläsningar, tillgänglighet via webben 

• Ingå i referensgrupper för lokala utvecklingsarbeten 

• Bygga upp en regional kunskapsbank och förmedla goda exempel  

• Förmedla kontakter mellan praktiker och forskare , studenter (uppsatsarbeten) 
 

• Kritisk granskning av "beslutsunderlag” 

• Sammanställa och bevaka forskning, ta fram kunskapsunderlag 

• Driva projekt och utvecklingsarbete 

Fråga 6: 
Stöd från FoUI 



Hur går vi vidare? 

Workshops för fortsatt analys av materialet från 
kommuninventeringen:  

 
– 18 maj i samarbete med  Joyn Design. Tema: former för kommunikation 

och samverkan mellan FoUI och kommunerna. Deltagare: Mellanchefer, 
utvecklingsansvariga eller motsvarande, samt politiker.  

 

– Hösten -15. Tema: Identifiera och prioritera viktiga områden och 
strategier för forskning och utveckling utifrån kommunal verksamhet. 
Deltagare: Social-  och skolchefer (”ledningsgrupp för FoUI”) .  

 

Hur går vi vidare?  



Hur går vi vidare? Kontakta oss gärna!  



• Utveckla samarbete med universitet (centrumbildning efter 
RUC), matchning (bl a Rådet för kunskapsutveckling inom 
lärande, omsorg och vård, seminarier, samarbete kring 
studentuppsatser) 

• Avsiktsförklaringen mellan universitet/Ltu och KF/FoUI 

• Analysera och bearbeta materialet från kommunbesöken (bl.a. 
workshop i Sunderbyn i samarbete med  Joyn Design) 

• Inspirationsseminarium Kommunikativt ledarskap, 12 mars, 
Piteå 

 

 

Ett urval av FoUI-aktiviteter 



• Skola på vetenskaplig grund & beprövad erfarenhet, 25/3, 
Nordkalotten 

• Skolutvecklingsprojekt om beprövad erfarenhet och 
elevinflytande, i samarbete med Piteå Luleå & Överkalix 

• Workshop om Folkhälsa med fokus på sociala investeringar, 
29/4 i Luleå 

• Inspirationskonferens om systematisk lokal uppföljning, hösten 
-15. En avstamp för fortsatt arbete för att kunna stödja 
kommunerna i arbetet med bl.a. analysstöd, kvalitets-
mätningar och öppna jämförelser 

• Seminarieserie  (Teman under våren 2015: samvetsstress, 
drogvaneundersökningar, hållbar stadsomvandling) 

• Vi jobbar på att få till webbsända föreläsningar och seminarier  

 

Fortsättning 

Ett urval av FoUI-aktiviteter 



• Stärka upp lokala stödet till skola och socialtjänst, exempelvis 
skolledare, EBP-kontaktpersoner. Utbildning för EBP-kp, inkludera r 
socialchefer och enhetschefer, samt 4 EBP-workshops per termin 

• Utveckla ett program för nyrekryterade socialsekreterare inom barn-
unga baserat på samtalscirklar (LUMO). Start 4 och 5 mars 

• Handledningsstöd till pågående utvecklingsarbete nmed regionalt 
intresse, tex. TIGeR i Kiruna och Föräldrastöd i samverkan i Luleå 
(Föräldrasupporten) 

• Lärande nätverksträffar för olika yrkesgrupper 

• Medverkan i utvärderingar, t.ex. hälso- och sjukvård i ordinärt boende 
och Norrbus  

 
 

 

* EBP står för evidensbaserad praktik 

Fortsättning 

Ett urval av FoUI-aktiviteter 


