Protokoll
Datum: 2016-02-18

FoU-beredningen
Tid

2016-02-18 13:00-15:30

Plats

Konferensrum Zeus, Centrallasarettet, Växjö

Beslutande ledamöter

Lennart Värmby (V) (ordförande)
Anna Fransson (S) (vice ordförande) §§7-8
Elizabet Peltola (C) (2:e vice ordförande)
Peter Freij (S)
Cheryl Jones Fur (MP)

Övriga närvarande

Christel GustafssonUHJLRQDOXWYHFNOLQJVGLUHNW|U
Lillemor AhlgrenVHNUHWHUDUH
Utses att justera

Lennart Värmby
Elizabeth Peltola

Justreringens plats och tid

Utvandrarnas hus, Vilhem Mobergs gata 4, Växjö , 201603-02 09:00

Protokollet omfattar

§§1-8

Underskrifter

Sekreterare

.........................................

Ordförande

.........................................

……………………………………..

Justerande

.........................................

……………………………………..

1

Protokoll
Datum: 2016-02-18

Organ

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
FoU-beredningen

Sammanträdesdatum

2016-02-18
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.................................................

ANSLAG/BEVIS
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Lillemor Ahlgren
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§ 1.

Val av justerare samt förslag på justeringsdatum
Beslut
FoU-beredningen beslutade
att jämte ordförande utse Elizabeth Peltola (C) justera protokollet samt
att justeringen sker den 2 mars kl. 9.00
Förslag till beslut
FoU-beredningens presidium föreslår FoU-beredningen besluta
att jämte ordförande utse Elizabeth Peltola (C) justera protokollet samt
att justeringen sker den 2 mars kl. 9.00
Paragrafen är justerad
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§ 2.

Godkännande av föredragningslista
Beslut
FoU-beredningen beslutade
att godkända det framlagda förslaget till föredragningslista daterat 2016-02-12 med
tillägg under
övriga frågor; ekonomisk rapport.
Paragrafen är justerad
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§ 3.

Svar på motion – angående skogsforskning 15RK1841

Beslut
FoU-beredningen beslutade att rekommendera regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen samt,
att regionfullmäktige uppdrar åt regionala utvecklingsnämnden att hantera motionens
förslag i utvecklingsarbetet kring regionala skogsstrategin.

Sammanfattning
Roland Gustbée (M) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg samlar olika
intressenter för att inleda en process mot ett sammanhållet sydsvenskt skogligt- och
skogsindustriellt kompetenscentrum, där Linnéuniversitetet och Alnarp är naturliga
hörnstenar. Motionen redogör för skogens och skogsindustrins värde för Kronobergs
län – skogen ger regionens invånare sysselsättning och inkomst. Skogen som
förnyelsebar resurs kan nyttjas i större utsträckning vilket dock kräver kunskap och
forskning. Motionen framhäver att den mesta skogsforskningen bedrivs i norra Sverige
där skogsförhållandena ser annorlunda ut än i södra Sverige. För att balansera detta
föreslås ett sydsvenskt skogligt och skogsindustriellt kompetenscentrum i samverkan
med SLUs filial i Alnarp. Linnéuniversitet har ett nära samarbete med SLU Alnarp.
Tillsammans har man sökt medel för att bygga ihop verksamheterna i ett sydsvenskt
kompetenscentrum. Detta är något som man från LNUs sida ser mycket positivt på och
arbetar för, men man har för närvarande inte möjlighet att göra större satsningar inom
området. I Kronoberg län pågår ett flertal skogs- och trärelaterade initiativ så som
trästrategin ”Träregion Småland”, innovationsmiljön Smart Housing Småland,
utbildning och forskning inom trä och skog på Linnéuniversitetet,
Landsbygdsprogrammet samt även arbetet med att utveckla en regional skogsstrategi för
Linnéregionen. Regionala skogsstrategin kommer att utvecklas under 2016/2017 under
ledning av Länsstyrelsen i Kronobergs län och i samverkan med Region Kronoberg,
Linnéuniversitetet, Regionförbundet och Länsstyrelsen i Kalmar län. Tillsammans med
trästrategin kommer denna strategi utreda och fastslå vilka områden och åtgärder som
ska prioriteras ur ett regionalt perspektiv de kommande åren inom skog och trä. Föreslås
att FoU-beredningen rekommenderar regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
att bifalla motionen med tillägget att hantera motionens förslag i utvecklingsarbetet med
den regionala skogsstrategin.

6

Protokoll
Datum: 2016-02-18

Yttrande
Elizabeth Peltola (C), Peter Freij (S) och Lennart Värmby (V) yttrade sig under ärendets
behandling.
Förslag till beslut
FoU-beredningens presidium föreslår FoU-beredningen att rekommendera
regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen samt,
att regionfullmäktige uppdrar åt regionala utvecklingsnämnden att hantera motionens
förslag i utvecklingsarbetet kring regionala skogsstrategin.
Expedieras till
Regionstyrelsen



Beslutsunderlag
Kopia av Svar på motion angående skogsforskning 160205
Motion angående skogsforskning
Paragrafen är justerad
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§ 4.

Verksamhetsrapport FoUB 2015
Beslut
FoU-beredningen beslutade
att fastställa Verksamhetsrapport FoUB 2015 samt
att överlämna densamma till regionstyrelsen

Sammanfattning
Forsknings- och Utvecklings (FoU) -beredningen är underställd regionstyrelsen och
utifrån regionstyrelsens direktiv ska
FoU-beredningen avlägga en rapport vid kalenderårets slut.
Förslag till beslut
FoU-beredningens presidium föreslår FoU-beredningen besluta
att fastställa Verksamhetsrapport FoUB 2015 samt
att överlämna densamma till regionstyrelsen


Beslutsunderlag
Verksamhetsrapport för FoU-beredningen 2015
Paragrafen är justerad
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§ 5.

Ändring av sammanträdesdatum
Beslut
FoU-beredningen beslutade
att sammanträdet den 17 juni flyttas till den 20 juni kl 13.00
Sammanfattning
 Ändring av sammanträdesdag för FoU-beredningens sammanträde den 17 juni.
Förslaget är att sammanträdet flyttas till den 20 juni.
Paragrafen är justerad
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§ 6.

Kurser och konferenser
Beslut
FoU-beredningen beslutade
att notera inbjudan till protokollet
Sammanfattning
Inbjudan förelåg till FoU-lunch onsdagen den 4 maj. Motsvarande Fou-lunch i Ljungby
är den 11 maj.



Beslutsunderlag
Inbjudan FoU-lunch vxö 2016-05-04
Paragrafen är justerad
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§ 7.

Information - Årsrapport FoU Kronoberg 2015
Beslut
FoU-beredningen beslutade
att notera informationen till protokollet
Sammanfattning
Verksamhetschef Katarina Hedin, FoU Kronoberg informerade om Årsrapport FoU
Kronoberg 2015.
FoU Kronoberg har som uppdrag att bedriva forskning samt att vara råd- och
stödfunktion till medarbetare inom hälso- och sjukvården i Region Kronoberg som
genomför FoU-projekt
Handledning och stöd
Handledargruppen fick 24 nya handledningsuppdrag under 2015 och ca 30 uppdrag
avslutades.
För närvarande pågår knappt 100 uppdrag och under 2015 har minst 1 400 timmar lagts
på handledning.
Vetenskaplig metodik
 Åtta seminarier för doktorander och disputerade genomfördes med sammanlagt ca 80
deltagare.
 Kurs för ST-läkare i vetenskaplig metodik med ca 18 ST-läkare på varje kurs.
 Fyra FoU-lunchseminarier i Växjö respektive Ljungby med sammanlagt ca 115
deltagare
 11 medarbetare bidrar med metodkompetens i de medicinska grupperna
Lokalt forskningsetiskt råd har under 2015 haft nio möten där rådet har gett synpunkter
på 14 ansökningar.
Fördelning av forskningsmedel
Det vetenskapliga rådet består av nio personer varav tre är externa ledamöter. Rådet
fördelar lokala FoU-medel vid två tillfällen per år. Under 2015 har rådet bedömt 55
ansökningar och fördelat ca 2,5 mkr till 42 projekt.
För forskning kring särskilt vårdkrävande psykiskt sjuka patienter har det vetenskapliga
rådet under 2015 bedömt sju ansökningarr och fördelat ca 350 tkr till fyra projekt.
I projektsamarbete mellan hälso- och sjukvården i Region Kronberg och länets
kommuner deltar tre medarbetare. Två ansökningar har bedömts och 90 000 kr
fördelades.
Södra sjukvårdsregionen - fyra medarbetare från FoU Kronoberg deltar vid
fördelningen.
FORSS - fyra personer deltar vid granskning och fördelninng av forskningsmedel till
forskningsprojekt. Fördelningen sker två gånger varje år.

11

Protokoll
Datum: 2016-02-18

För närvarande förvaltas forskningsmedel för 79 internt och 29 externt finansierade
forskningsprojekt.
Presentation av arbeten
20 artiklar om forskning har publicerats i vetenskapliga tidskrifter
17 presentationer av forskningsresultat på konferenser
Deltagit i/ansvarat för ca 52 seminarier inom sina expertområden
Initierat 16 nya forskningsprojekt
En doktorand har gjort halvtidskontroll
En medarbetare har antagits som docent
11 projektbeskrivningar om forskning som pågår och har färdigställts och publicerats på
hemsidan
Yttrande
Peter Freij (S), Cheryl Jones Fur (M), Lennart Värmby (V), Anna Fransson (S) och
Elizabeth Peltola (C) yttrade sig under ärendets behandling.



Beslutsunderlag
Årsrapport FoU Kronoberg 2015
Paragrafen är justerad
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§ 8.

Övriga frågor
Beslut
FoU-beredningen beslutade
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
 FoU-luncher - Verksamhetschef Katarina Hedin, FoU Kronoberg, informerade om
FoU-luncher och om att ambitionsnivån är att hålla två FoU-luncher varje termin och
då i både Växjö och Ljungby.
 Ekonomisk rapport - Lillemor Ahlgren gav en ekonomisk rapport över FoUberedningens ekonomi.
 Invigning av endoskopienheten - FoU-beredningens ledamöter deltog i invigningen av
den nya endoskopienheten vid Centrallasarettet i Växjö. Invigningen förättades av
Anna Fransson.

Paragrafen är justerad

13

