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Godkännande av föredragningslista
Information om pågående FoU arbeten inom Region Kronobergs
kompetensområde - Kulturplanen i ett forsknings/utvecklingsperspektiv
Information om pågående FoU arbeten inom Region Kronobergs
kompetensområde - AVmedia forskning/utveckling inom skolans område
Uppföljning - Grön rehabiliteringsträdgård
Aktuella ärenden - motioner, skrivelser, remisser, uppdrag
Kurser och konferenser - rapporter
Kurser och konferenser - inbjudningar
Planering av kommande sammanträde
Sammanträdestider 2017 FoU-beredningen
Övriga ärenden
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§ 33.

Val av justerare samt förslag på justeringsdatum
Beslut
FoU-beredningen beslutade
att jämte ordföranden utse Elizabeth Peltola (C) justera protokollet samt
att justering sker 2016-09-28 kl. 10.00

4

Protokoll
Datum: 2016-09-22

§ 34.

Godkännande av föredragningslista
Beslut
FoU-beredningen beslutade
att godkänna det framlagda förslaget till föredragningslista, daterad 2016-09-14
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§ 35.

Information om pågående FoU arbeten inom Region Kronobergs
kompetensområde - Kulturplanen i ett forsknings/utvecklingsperspektiv
Beslut
FoU-beredningen beslutade
att kontakt tas med kulturnämnden i fråga om konstnärlig utsmyckning samt
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Samordnaren för kulturfrågor i Region Kronoberg, Jessica Linde, informerade om
kulturplanen i ett forsknings/utvecklingsperspektiv.
Regional Kulturplan för Kronobergs län
Nuvarande kulturplan sträcker sig fram till 2017 och en ny kulturplan tas fram för 20182021.
I planen framgår att Kronoberg ska erbjuda ett innovativt kulturliv med bredd och spets
och att kulturen
ska flyttas närmare medborgarna.
Region Kronoberg ingår sedan 2012 i statens kultursamverkansmodell, som innebär att
landsting och regioner får fördela vissa statliga medel till regionala och lokala
kulturverksamheter. Målet med modellen är att föra kulturen närmare medborgarna och
att ge regionerna ett ökat ansvar och ökad frihet inom kulturområdet. Alla län utom
Stockholms län ingår.
Kultursamverkansmodellen har inneburit att man samlar in mer statistik som kommer
att användas bland annat i den kommande kulturplanen. Rapportering sker från
verksamheterna inom kulturområdet till kulturdatabasen.
Projekt
Nya Småland är ett projekt med olika seminarieserier som kommit till på initiativ av
Vandalorum, Region Jönköpings län, Kalmar konstmuseum,Kulturparken Småland och
Växjö konsthall. www.nyasmaland.se
Residence-in-Nature är ett projekt där konstnärliga utövare från olika discipliner och
bakgrunder bjuds in att vistas och arbeta i Region Kronoberg under en begränsad tid.
Konstnärlig utsmyckning vid nybyggnation - Region Kronoberg
Beslutades att kontakt tas med kulturberedningen angående konstnärlig utsmyckning
vid nybyggnationer i Region Kronoberg.
Yttrande
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Lennart Värmby (V), Elizabeth Peltola (C), Anna Zelvin (KD), Mikael Johansson (M)
och Charlotta Svanberg (S) yttrade sig under ärendets behandling.
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§ 36.

Information om pågående FoU arbeten inom Region Kronobergs
kompetensområde - AVmedia forskning/utveckling inom skolans
område
Beslut
FoU-beredningen beslutade
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Verksamhetschef Åke Sjöberg och verksamhetsutvecklare Lennart Axelsson, Kunskap
och Lärande informerade om AVmedias arbete med forskning/utveckling inom skolans
område.
AVmedia bekostas av kommunerna och är AVmedias dialogpart till 90%. Skolfrågorna
är den främsta uppgiften och utbildningsfrågorna är viktiga. AVmedias huvuduppgift är
hur digitaliseringen påverkar utbildningen.
AVmedias inriktning är främst utveckling. Frågor kring forskning kopplas till
olika forskare.
I AVmedia ingår också enheten för kurs och konferens som själva är intäktsbärande.
Plug in-projektet
Projekt för att öka andelen ungdomar som tar gymnasieexamen och öka andelen
ungdomar som blir behöriga för ett nationellt program på gymnasiet.
25% av Sveriges gymnasieelever fullföljer inte sin utbildning. Lite mer än var tionde
niondeklassare saknar behörighet för att ens komma in på gymnasiet. Ofullständiga
betyg och studieavbrott är inte enbart ett problem för skolan utan kan även
innebära utanförskap. Ungdomar som inte fullföljer gymnasiet riskerar att hamna
utanför samhället med svag eller ingen förankring på arbetsmarknaden.
Andelen studieavbrott har minskat på de skolor som deltagit i projektet. SKL är bärare
av projektet och 47 kommuner från sex regioner har deltagit. Från Kronoberg har
Uppvidinge, Växjö, Alvesta, Tingsryd och Markaryds kommuner medverkat. En
forskare på Linnéuniversitetet tittar på hur Växjö arbetar med att utröna vad det är för
faktorer som gör att ungdomarna fullföljer sin gymnasieutbildning.
BUFI - Barn, Unga, Föräldrar och Internet
AVmedia besöker samtliga skolor i länet och informerar eleverna om nätetik.
Programmering
AVmedia driver bland annat projekt kring läsning, programmering och arbetar med Ipad
i skolan, digitala läroverktyg och att öka intresset för naturvetenskap och teknik.
Språkutvecklande arbetssätt - Skola för alla, från första dagen i det nya landet
Projekt bedrivs i Uppvidinge och Lessebo kommuner för nyalända elever på högstadiet
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och gymnasiet. De kan via en Ipad få undervisning på sitt modersmål samtidigt som
texten visas på svenska. Språken är utöver svenska de fem mest frekventa i Kronobergs
län.
Yttrande
Anna Zelvin (KD), Lennart Värmby (V) och Elizabeth Peltola (C) yttrade sig under
ärendets behandling.
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§ 37.

Uppföljning - Grön rehabiliteringsträdgård
Beslut
FoU-beredningen beslutade
att uppdra åt utvecklingsdirektör Ingeborg Franzén att inbjuda företrädare från Alnarps
rehabiliteringsträdgård och Möckelsnäs till FoU-beredningens sammanträde den 1
december.
Sammanfattning
Arbete med kartläggning av rehabiliteringsträdgårdar i Kronoberg pågår.
Planeras att inbjuda företrädare för Alnarps rehabiliteringsträdgård till FoUberedningens sammanträde den 1 december.
Förslag
Elizabeth Peltola (C) föreslår att även företrädare för Möckelsnäs inbjuds till
sammanträdet den 1 december.
Beslutsgång
Ledamöterna i FoU-beredningen ställer sig bakom Elizabeth Peltolas (C) förslag.
Yttrande
Elizabeth Peltola (C) yttrade sig under ärendets behandling.
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§ 38.

Aktuella ärenden - motioner, skrivelser, remisser, uppdrag
Beslut
FoU-beredningen beslutade
att notera detta till protokollet.
Sammanfattning
Inga ärenden fanns att rapportera om vid dagens sammanträde.

11

Protokoll
Datum: 2016-09-22

§ 39.

Kurser och konferenser - rapporter
Beslut
FoU-beredningen beslutade
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Lennart Värmby (V) informerade från konferensen Wood Summit 2016 på Virserums
Konsthall 29-30/6.
Deltagandet i konferensen var på uppdrag av regionstyrelsens arbetsutskott.
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§ 40.

Kurser och konferenser - inbjudningar
Beslut
FoU-beredningen beslutade
att avstå deltagande i Green Care konferensen eftersom den sammanfaller med
regionfullmäktiges sammanträde.
Sammanfattning
Inbjudan förelåg till; Green Care konferens 2016, Skara, 27-28/9



Beslutsunderlag
Inbjudan Green Care konferens 2016
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§ 41.

Planering av kommande sammanträde
Beslut
FoU-beredningen beslutade
att notera detta till protokollet.
Sammanfattning
Information på nästa sammanträde i FoU-beredningen:

 Slutrapport FOU-strategin
 Företrädare från Alnarps rehabiliteringsträdgård och Möckelsnäs
Lennart Värmby (V) föreslår att ledamöterna i FoU-beredningen gör ett studiebesök i
Kalmar för att träffa motsvarande företrädare där. Mer information kommer mejlledes.
Yttrande
Lennart Värmby (V) och Peter Freij (S) yttrade sig under ärendets behandling.
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§ 42.

Sammanträdestider 2017 FoU-beredningen
Beslut
FoU-beredningen beslutade
att notera sammanträdesplanen för FoU-beredningen år 2017 till protokollet.
Sammanfattning
FoU-beredningens sammanträdesdatum 2017:
Torsdag 9 februari
Torsdag 27 april
Torsdag 15 juni
Torsdag 21 september
Torsdag 30 november
Sammanträdesplanen fastställdes av regionfullmäktige 2016-06-22.
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§ 43.

Övriga ärenden
Beslut
FoU-beredningen beslutade
att kontakt tas med regionstyrelsen angående en något utvidgad budgetram till FoUberedningen samt
att notera informationen till protokollet
Sammanfattning
Ekonomisk rapport
Lillemor Ahlgren gav en ekonomisk rapport över FoU-beredningens ekonomi.
Dokumentet publiceras i Net Publicator.
Yrkande
Lennart Värmby (V) föreslår att fråga ställs till regionstyrelsen angående en något
utvidgad budgetram till FoU-beredningen.
Beslutsgång
Ledamöterna i FoU-beredningen ställer sig bakom Lennart Värmbys (V) förslag.
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