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Riktlinjer kring FoU-stipendium
Varför FoU-stipendium?
FoU-miljöerna är viktiga när det gäller att inspirera yrkesverksamma till att söka och
ta del av befintlig forskning och kunskap som produceras av andra. Men minst lika
viktigt är att skapa möjligheter för personal i socialtjänsten att själva bedriva olika
FoU-arbeten och på så vis utveckla ett utforskande och utvärderande förhållningssätt.
FoU-stipendium är en sådan möjliggörare där det primära syftet är att stimulera och
uppmuntra yrkesverksamma till att fördjupa sina kunskaper. Självklart ska de
aktiviteter som görs inom ramen för ett FoU-stipendium i likhet med all annan FoUverksamhet utgå från verksamhetens behov.

Vem kan söka FoU-stipendium?
Alla som är anställda inom socialtjänsten1 vid någon av FoU Västernorrlands
medlemskommuner är välkomna att söka FoU-stipendium.

Till vad kan man söka FoU-stipendium?
Man kan söka FoU-stipendium till allt som kan utveckla kunskapen inom
socialtjänstens verksamhetsfält. Exempel på aktiviteter kan vara utvärderingar,
utvecklingsarbeten samt litteraturstudier. Din ansökan ska vara förankrad i
verksamheten och godkänd av ansvarig chef.

Hur mycket FoU-stipendium kan man få?
FoU-Västernorrland betalar maximalt 50 % av lönekostnaden under maximalt tre
månader. Resterande del finansieras av arbetsgivaren.

Hur och när ansöker man?
Använd den ansökningsblankett som finns att ladda ner från vår hemsida (se
högerkolumn). Du ska även bifoga en utförlig projektbeskrivning tillsammans med
ansökningsblanketten. Du ska i god tid före sista ansökningsdag kontakta någon av
FoU-medarbetarna för att få råd och hjälp med din ansökan.
Det finns fyra ansökningstillfällen under året. Ansökningstillfällena sammanfaller
med ledningsgruppens sammanträde (www.fouvasternorrland.se). Ansökan ska vara
inne senast 1 månad före ledningsgruppens sammanträdesdag.

1

Med socialtjänst menas individ- och familjeomsorg, äldreomsorg samt omsorg om
funktionshindrade. Beroende på hur respektive kommun har organiserat sig kan även andra områden
inom välfärdssektorn omfattas.
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Ansökan om FoU-stipendium
Ansökan ska innehålla både en ifylld ansökningsblankett som finns på hemsidan och
en utförligare beskrivning av vad du ska använda ditt stipendium till. Om ditt
stipendiatprojekt utgör en del i ett större projekt, bifoga en kort sammanfattning av
det större projektet.

Ansökningsblankett ska innehålla:






Personuppgifter om dig och var du arbetar.
Sammanfattande beskrivning av stipendie-projektet kring bakgrund/problem,
syfte samt metod.
Kostnad och finansiering. Du ska redovisa hur mycket av stipendie-projektet
din arbetsgivare finansierar samt hur mycket du söker från FoU
Västernorrland. I totalkostnaden ingår din lön inkl PO samt eventuella övriga
kostnader som resor och litteratur.
Underskrift ska finnas med både av dig och av din arbetsgivare.

Beskrivningen av stipendiat-projektet ska innehålla:









Projekttitel
Projekttid
Bakgrund. Här ska framgå vad som är problemet och varför du just intresserat
dig för detta projekt. Vad känner du till om området? Vad har gjorts tidigare?
Syfte. Vad vill du uppnå med utvärdering/utvecklingsarbetet? Syftet ska bli
en logisk följd av den bakgrundsbeskrivning som du gjort.
Metod. Hur har du tänkt gå tillväga för att nå ditt syfte. Vilka metoder du
tänkt använda och var ska studien genomföras.
Förväntat resultat. Hur kunskapen kan användas i verksamheten. Vilken typ
av data/resultat tänker du dig att presentera och hur tänker du att resultaten
ska kunna användas. Vi ser gärna att det finns en planering för hur kunskapen
ska tas tillvara och användas i verksamheten.
Tidsplan som beskriver när du planerar att starta arbetet, när projektet
förväntas vara avslutat samt när du tänker genomföra de olika momenten i
projektet.

Vilka krav ställs på FoU-stipendiaten?
De som beviljas stipendium ska
 ha en förmåga att arbeta självständigt (strukturera och prioritera i sitt arbete)
 ha en vilja att utveckla sin förmåga att dokumentera sitt arbete
 hålla kontinuerlig kontakt med sin FoU-handledare
 efter halva projekttiden ska ett PM över hur arbetet fortlöper lämnas in
De som beviljas stipendium måste dessutom avsätta minst 50 % av heltid för FoUprojektet. Som exempel kan det innebära att man kan arbeta varannan vecka under
sex månader eller heltid under tre månader. Hur man lägger upp sin arbetstid måste
avgöras från fall till fall, men mindre tid avsatt för FoU-projektet än 50 % kan vi inte
godta.
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Vilka krav ställs på arbetsgivaren?
Arbetsgivaren ska vara informerad om FoU-ansökan och ska också ha godkänt
ansökan. Det innebär att arbetsgivaren också ansvarar för att delfinansiera projektet.
Dessutom ska arbetsgivaren möjliggöra så att den som beviljas ett FoU-stipendium
också får reella förutsättningar att genomföra FoU-projektet.

Vilka krav ställs på FoU Västernorrland?
Den som beviljats FoU-stipendium får handledning från någon av våra FoUmedarbetare. Dessutom ska den som beviljas FoU-stipendium få tillgång till
arbetsplats vid kommunförbundet. Tanken är att FoU-stipendiater och FoU-personal
tillsammans ska utgöra denna FoU-miljö. Vid behov finns tillgång till datorer med
nödvändiga programvaror.

Hur bedöms ansökan och vem beslutar?
Vi bedömer utifrån ämnets forskningsbarhet, ämnets värde och relevans för
verksamheten samt om ansökan är rimlig och genomtänkt. Därefter lämnas ett
förslag till FoU Västernorrlands ledningsgrupp för som beslutar om vilka som får
stipendium och hur mycket.

Vad händer om jag inte hinner slutföra inom den planerade
projekttiden?
Om du upptäcker att du inte kommer att hinna slutföra projektet inom planerad tid
måste du meddela din handledare. Tillsammans med din arbetsgivare får ni då
analysera varför och hur det ska lösas. Om ni bedömer att det krävs ytterligare
stipendiemedel får du ansökan om det till ledningsgruppen. Oavsett vad du gör är det
viktigt att du rapporterar till FoU Västernorrland.

Vad händer om jag inte kan utnyttja mitt FoU-stipendium?
Om man av olika skäl inte kan utnyttja FoU-stipendiet som planerat är det viktigt att
du så fort som möjligt kontaktar FoU-Västernorrland så att vi gemensamt kan
komma överens om hur vi går vidare.
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