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§ 33.

Val av justeringsperson samt tid för justering
Beslut
FoU-beredningen beslutade
att jämte ordförande utse Elizabeth Peltola justera protokollet 2015-11-25
Paragrafen är justerad
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§ 34.

Godkännande av föredragningslistan
Beslut
FoU-beredningen beslutade
att fastställa föredragningslistan för FoU-beredningen i enlighet med kallelse utsänd
2015-11-10 med tillägg av:
Punkt 7; Redovisning från FORSS-dagen 18 november
Punkt 8; Samverkan med Regionala utvecklingsnämnden
Punkt 8; Information om motion
Paragrafen är justerad
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§ 35.

Information - Sustainable Småland
Beslut
FoU-beredningen beslutade
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Johan Thorsell, näringslivsutvecklare i Växjö kommun informerade om Sustainable
Småland.
Sustainable Småland är en ekonomisk förening som bildades 2011 med 17 medlemmar i
nuläget. Affärsidén är att skapa mervärde för medlemmar och regionen genom att stärka
den gemensamma miljökompetensen och att uveckla innovativa och utmanande
hållbarhetsprojekt. Det är ingen renodlad miljöteknikförening utan medlemmarna finns
inom flera olika branscher.
Kärnområden är hållbar energiförsörjning, hållbara byggnader/hållbart boende och
hållbara transporter.
Sustainable Småland utvecklar och realiserar såväl förbättringsprojekt, som utveckling av
helt nya produkter och tjänster. Projekten baseras på föreningens trippelhelixsammansättning (näringsliv, kommun och universitet) och medlemmarnas erfarenhet
från olika branscher.
På Sustainable Småland medlemsmöten;
- arbetas projektidéer fram och prioriteras
- kunskapshöjande föreläsningar och aktiiveteter
- bygga förtroende och lära känna nya medlemmar
- skapas interna projektteam
- utveckla projekt; vid behov med stöd av samarbetspartners/nya medlemmar
- vid behov, söka finansiering/forskarstöd
- realisera projekt
- projektgrupper bildar säljteam
- studiebesök (samarbete/affärer) fångas upp av säljteamet.
Sustainable Småland har hittills åstadkommit;
- utvecklat eget certifikat för användning av förnybar energi
- initierat och varit delaktig i två projekt; livsmedelsproduktion från restvärme och
småskaligt hållbart boende
- aktiv partner under Earth Week
- genomfört ett antal seminarium, föreläsningar och workshops
I den nära framtiden ligger 10-talet projektförslag i pipeline och skapandet av flera
projektteam.
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Mer information finns att läsa på hemsidan; www.sustainablesmaland.se
Yttrande
Anna Fransson (S), Lennart Värmby (V) och Elizabeth Peltola (C) yttrade sig under
informationen.
Paragrafen är justerad
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§ 36.

Information om e-tjänster inom vård och omsorg
Beslut
FoU-beredningen beslutade
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Utvecklingsdirektör Ingeborg Franzén informerade om E-tjänster inom vård och
omsorg.
E-tjänsterna är en del av utbudet inom 1177 Vårdguiden.
I E-tjänsterna ingår att via webben kunna boka tid, förnya recept, förnya hjälpmedel,
beställa journalkopior och se aktuella recept med mera.
Ur patientperspektivet så innebär E-tjänsterna:
- säker kommunikation
- att patienten kan göra vårdärenden när det passar hen
- att patientent blir mer delaktig enligt intentionen i patientlagen
- att patienten slipper vänta i telefonkö
- att patienten blir mer motiverad att komma när hen själv bokat tid
I vårdperspektivet innebär E-tjänsterna bland annat:
- säker kommunikation
- färre avbokningar och uteblivna besök
- spar tid - minskad telefontid
- minskad telefontid
Webbtidboken innebär att mottagningen lägger ut sin tidbok på nätet. Användaren
loggar in i e-tjänsterna och kan själv välja, boka, boka om eller boka av sin tid.
Schemaläggningen i Cosmic avgör vilka tider som publiceras.
Allan Karlsson är projektanställd för införandet av webbtidboken.
E-tjänst - Journal via nätet
Beräknad start för journal på nätet är början på februari 2016. Inledningsvis så kan
man läsa vårddokumentation och diagnoser sedan kopplas vårdkontakt, remissstatus
och undersökningsresultat från klinisk kemi på. Detta beräknas vara färdigt till
sommaren.
Alla journaler utom från rättspsykiatriska regionkliniken kommer att kunna läsas via
webben. För att läsa sin journal så krävs en e-legitimation.
Undrar man över något som står i journalen så får man kontakta sin ordinarie läkare
eller 1177.
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Vårdnadshavare har inte rätt att ta del av journal på nätet för barn i åldrarna 13-18 år.
Utvecklingsområden E-tjänster
BO-IT är ett samverkansprojekt mellan Region Kronoberg, Växjö kommun och
Wexnet. Fler kommuner är på väg in.
Områden: visningslägenhet, utvecklingsprojekt startar 2016 kring digital lösning för
vårdplanering efter sjukhusvistelse.
BO-Connect är ett samverkansprojekt mellan Linnéuniversitetet, E-hälsoinstitutet,
Kalmar och Växjö kommun och Region Kronoberg.
Finansiering via Kampradstiftelsen till och med 2016-12-31.
Områden: testa tekniska lösningar för äldre för bättre hälsa och livskvalitet som till
exempel rehabilitering på distans.
Push the line är ett samverkansprojekt mellan två IT-bolag, Linnéuniversitetet, Ehälsoinstitutet, Kalmar läns landsting, Kalmar kommun, Mörbylånga kommun, Växjö
kommun och Region Kronoberg.
Finasiering initialt via Vinnova. Ny ansökan på 12 Mkr fick avslag 2015-11-12.
Område: Utveckla en innovativ teknisk plattform för hantering av nya e-tjänster och
support till användare.
Yttrande
Lennart Värmby (V), Elizabeth Peltola (C), Roland Gustbée (M) och Anna Fransson (S)
yttrade sig under informationen.
Paragrafen är justerad
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§ 37.

Information om aktuella forskningsprojekt inom regional utveckling
Beslut
FoU-beredningen beslutade
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Tf. regional utvecklingsdirektör Sara Nilsson informerade om FoU-projekt inom
Regional utveckling.
Regional innovationsstrategi
Mål 1: Kronoberg ska 2025 utveckla länets styrkor genom utmaningsdriven samhandling
mellan akademi, näringsliv, offentlig och civil sektor.
Mål 2: Kronoberg har 2025 en förbättrad tillgång till och nyttjandegrad av olika sorters
kompetens samt en ökad förändringsvilja och innovationsförmåga.
Mål 3: Kronoberg har 2025 ett ökat antal nya konkurrenskraftiga företag och ett ökat
antal innovativa idéer.
Smart Housing Småland
Visionen är en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum,
skapar smart boende och hållbar byggnation med bas i glas och trä.
Träregion Småland
För att stödja och stimulera utvecklingen av den trärelaterade industrin antog de tre
regionförbunden och de tre länsstyrelserna i Småland under sommaren 2011 den
småländska trästrategin. Genom fokuserat och strukturerat arbete ska träindustrins
attraktionskraft öka.
Information Engineering Centre 2020
Är ett icke vinstdrivande kluster med medlemmar från näringslivet, akademin och
offentlig sektor. Medlemmarna arbetar tillsammans med frågor som rör utbildning,
forskning & utveckling och kunskapsutbyte.
Linneaus Technical Centre 2.0 (LTC)
Det övergripande syftet med LTC är att stärka de små och medelstora teknikföretagens
konkurrenskraft och överlevnadsförmåga genom att tillgodose deras behov av
kompetens och förnyelse/utveckling. Fyra noder finns i projektet; Ljungby, Älmhult,
Mösterås och Torsås.
SMÅLEA - en småländsk ledarskapsarena (Linnéuniversitetet)
Projektets primära målgrupp är chefer i privat, offentlig och ideell sektor. Sekundära
målgrupper i projektet är universitetsstudenter och forskare.
I förstudien framgår att projektet ska:
- utveckla ett praktiskt innehåll inklusive metoder
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- utveckla forskningsfrågor och metoder
- utreda organisation, administration och finansiering.
Yttrande
Anna Fransson (S), Roland Gustbée (M), Elizabeth Peltola (C), Lars Andersson (FP)
och Lennart Värmby (V) yttrade sig under informationen.
Paragrafen är justerad
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§ 38.

Information - Coompanion
Beslut
FoU-beredningen beslutade
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Tf. Regional utvecklingsdirektör Sara Nilsson informerade från möte med Coompanion
Sverige.
Lennart Värmby (V) rapporterade att han vid kontakt med Coompagnion fått
information om att en förfrågan är utskickad till de nationella kooperativa
organisationerna.
Paragrafen är justerad
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§ 39.

Kurser och konferenser
Beslut
FoU-beredningen beslutade
att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning
 Bioenergidagen, 20 november
 Information och dialog från FORSS-dagen 18/11. Peter Freij (S), Anna Fransson (S),
Elizabeth Peltola (C), Roland Gustbée (M), Cheryl Jones Fur (MP) och Lennart
Värmby (V) rapporterade från konferensen.
Paragrafen är justerad
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§ 40.

Övriga frågor
Beslut
FoU-beredningen beslutade
att notera detta till protokollet.

Sammanfattning
 Lillemor Ahlgren gav en ekonomisk rapport över FoU-beredningens ekonomi.
nästa sammanträde lämnas ytterligare redogörelse.
 Information om inkommen motion angående skogsforskning.
Yttrande
Anna Fransson (S) och Peter Freij (S) yttrade sig.
 Ett möte planeras med presidiet för Regionala utvecklingsnämnden och
Linnéuniversitetet.
Ordförande önskade alla en riktigt God Jul! Anna Fransson önskade ordförande
detsamma.

Paragrafen är justerad
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