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§ 1.

Val av justeringsperson samt tid för justering
Beslut
FoU-beredningen beslutade
att jämte ordförande utse Elizabeth Peltola justera dagens protokoll. Justeringen av
protokollet sker den 25 februari kl. 12.00.
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§ 2.

Godkännande av föredragningslista
Beslut
FoU-beredningen beslutade
att godkänna föredragningslistan daterad den 29 januari 2015.
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§ 3.

FoU-beredningens uppdrag
Beslut
FoU-beredningen beslutade
att notera informationen till protokollet
Sammanfattning
FoU-beredningens ledamöter gav en kort presentation av sej själva och hur de ser på sitt
uppdrag.
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§ 4.

Region Kronobergs roll, uppdrag och strategi inom FoUområdet
Sammanfattning
Lisa Öberg, samordnare innovation, Regional Utveckling, informerade om den regionala
utvecklingsstrategin (RUS) och den regionala innovationsstragegin (RIS) och deras
koppling till FoU. Två viktiga dokument för det regionala utvecklingsarbetet som nu är
ute på remiss.
Regional Utvecklingsstrategi för Kronobergs län (RUS)
RUP regleras i förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete. Det är en
kontinuerlig process mellan kommuner, landsting, statliga myndigheter, näringsliv och
organisationer. Avgörande för ett lyckat arbete är engagemang och politisk förankring.
Mål:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Utveckla en komplementär region
Utveckla ett inkluderande värdskap
Satsa på bästa livsvillkoren för barn och unga
Utveckla diversefieringen av näringslivet
Utveckla innovationsförmågan
Satsa på humankapitalet
Mål Kronoberg år 2025:




Vi växer i öppna och hållbara livsmiljöer med förnyelseförmåga.
Vi växer av en cirkulär ekonomi med förnyelseförmåga
Mer information finns på www.ruskronoberg.se
Regional Innovationsstrategi (RIS)
Innovation är "införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara,
tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera
affärsverksamhet, arbetsorganisation eller externa relationer".
RIS Mål 1 - Grundförutsättningar




Attrahera och tillvarata studenter, olika sorters kompetens och talang
Ledarskap och kultur som främjar innovation
Mål år 2025: Kronoberg är en attraktiv region med hög grad av förändringsvilja och har
en god tillgång till olika sorters kompetens.
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RIS Mål 2 - Förnyelseförmåga





Samordnat ledarskap som utvecklar regionens innovationskraft
Tvärsektionell och gränsöverskridande samverkan
Forskning och utbildning utvecklar innovation tillsammans med företag, organisationer
och samhälle
Tillgängligt och samordnat innovationsstödsystem
Mål år 2025: Kronoberg har ett samlat regionalt ledarskap och ett välutvecklat
innovationsstödsystem som främjar regionens förnyelseförmåga.
RIS Mål 3 - Marknadsförmåga/Nyttiggörande






Nyttja nya synsätt och verktyg för innovationsutveckling
Förbättrad matchning mellan innovationer och riskvilligt kapital
Utveckla fokusområdena Hållbart boende och Konkurrenskraftig Produktion
Fånga upp nya möjligheter
Mål år 2025: Kronoberg ska genom nya gränssnitt och metoder skapa fler nya idéer och
öka nyttogörandet av dessa.
Flera olika innovationsprojekt pågår inom länet i samverkan mellan olika aktiva aktörer.

Katarina Hedin, verksamhetschef, FoU Kronoberg, informerade om FoU:s
uppdrag och planerade forskningsstrategi i Region Kronoberg.
FoU Kronobergs uppdrag är:
- Att bedriva forskning
- Stödja utvecklingsarbete
- Erbjuda handledning som stöd för linjeorganisationen och medarbetare
- Medverka vid implementering av ny kunskap
- Vara kompetensstöd
- Samverka med universitet och högskolor
- Hantera projektmedel
- Vara en mötesplats för kunskapsutbyte
I Region Kronoberg finns 36 disputerade personer inom hälso- och sjukvården och 16
doktorander.
Forskarutbildningen är fyra år på heltid och grundkrav för antagning minst motsvarande
magisterexamen.
Det pågår ett arbete med att ta fram en forskningsstrategi för Region Kronoberg.
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§ 5.

Årsplan samt ändring av sammanträdesdatum
Beslut
FoU-beredningen beslutade
att sammanträdet den 25 juni flyttas till den 10 juni,
att i övrigt fastställa sammanträdesplanen för FoU-beredningen 2015.
Sammanfattning
Sammanträdesplan 2015 för FoU-beredningen är bifogad med kallelsen.
Ordförande föreslår att sammanträdet den 25 juni flyttas till den 10 juni.

Beslutsunderlag

Förslag till årsplan 2015 FoU-beredningen
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§ 6.

Kurser och konferenser
Beslut
FoU-beredningen beslutade
att Peter Freij och Magnus Söderström deltar på konferensen "Rätt Lagom Säker och
jämställd sjukskrivning" Hässleholm, den 23 april.
Sammanfattning
Inbjudan till konferens "Rätt Lagom Säker och jämställd sjukskrivning" Hässleholm,
den 23 april.

Beslutsunderlag

Inbjudan till konferens Rätt Lagom Säker och jämställdsjukskrivning, 23 april 2015
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§ 7.

Skriftlig information - Arbetsordning för FoU-beredningen
Beslut
FoU-beredningen beslutade
att notera informationen om arbetsordning för FoU-beredningen till protokollet.
Sammanfattning
Arbetsordning för FoU-beredningen är bifogad med kallelsen till dagens sammanträde.
Arbetsordningen är fastställd av landstingsfullmäktige 2014-11-25.

Beslutsunderlag

Arbetsordning FoU-beredningen
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§ 8.







Övriga frågor
Sammanfattning
Fortsatt medverkan i Kooperativt centrum för forskning – Coompanion diskuterades.
Information - Ordförande har tillfrågats om medverkan i arrangemanget av ett
energiseminarium om närproducerad grön energi med Svensk energi som arrangör.
Dialog pågår.
Information - Centrum för forskning och utveckling av hjälpmedel.
Ordförande informerade om Bo IT. I bostadsområdet Araby finns en lägenhet som är
utrustad med mycket inbyggd teknik och som är tänkt för till äldre personer och personer
med behov av särskilt stöd. Tekniken ska möjliggöra för dessa personer att kunna bo
kvar så länge som möjligt. Möjlighet finns att göra ett studiebesök i lägenheten den 16
mars. Ordförande återkommer till ledamöterna om tiden. Ingeborg Franzén och
Katarina Hedin är involverade i arbetet och kommer att fortlöpande hålla beredningen
informerad om hur projektet
fortgår.
Information om samverkansavtalet med LNU sker på kommande sammanträde i FoUberedningen.

