Protokoll extra tilldelnings- och uppföljningsmöte med
ledningsgruppen inom OFRS
Datum

: 2021 – 04 – 12

Tid

: 09:00 – 10.30

Plats

: Teams

Närvarande: Pia Bagewitz (ordförande), Claes Virdeborn (sekreterare), Gunilla Klingberg, Per
Alstergren, Lars Christersson, Henrik Jansson, Ing-Marie Redmo Emanuelsson.
Ej närvarande, anmält förhinder: Pia Andersson
Ej närvarande, ej anmält förhinder: Fredrik Hallmer
§ 1. Mötet öppnas
Pia Bagewitz hälsade ledamöterna välkomna och öppnade mötet.
§ 2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 3. Val av justeringsman jämte ordförande
Henrik Jansson valdes till justeringsman.
§ 4.

Komplettering fastställande av jäv på projektansökningar

Jäv finns fastställt enligt protokoll från föregående möte. Inget övrigt att tillägga.
§ 5.
Tilldelningsbeslut och förslag på belopp på projektmedel/beslutat projekt. Bordlagd
punkt från föregående möte
Refererar till diskussion enligt § 12 föregående mötesprotokoll då denna punkt bordlades.
Otydligheter har funnits historiskt då det gäller budget och tidsperspektiv i ansökningarna.
Ledningsgruppen diskuterade problematiken. Man kommer att granska och kvalitetssäkra
processen framöver.
Beslutades att större projekt som sökt medel kan tilldelas maximalt 1 000 000 kr. Vid beslut
om tilldelning tas hänsyn till hur många år projektet sökt medel för.
Före tilldelning till respektive projektansökan lämnade jäviga mötet.

Följande tilldelning beslutades av mötet:
OFRS 939186. Sökande Per Alstergren.
Ansöker om 470 635 kr.
Mötet beviljar tilldelning om 470 635 kr.
OFRS 938780. Sökande Birgitta Häggman-Henriksson
Ansöker om 1 616 178 kr.
Mötet beviljar tilldelning om 1 000 000 kr.
OFRS 938753. Sökande Kristina Hellén-Hallme.
Ansöker om 4 721 299 kr.
Mötet beviljar tilldelning om 800 000 kr.
OFRS 939624. Sökande Jonas Becktor
Ansöker om 2 655 123 kr.
Diskussion: Projektet har pågått sedan 2015. Det finns visst tvivel om progressionen i
projektet. Man har 418 000 kr. kvar av oanvända medel i projektet.
Beslut: Mötet vill se en tydligare progression samt att redan tilldelade medel bör användas
innan nya medel tillförs. Mötet avslår ansökan om tilldelning.
OFRS 939064. Sökande Christel Larsson
Ansöker om 244 000 kr.
Mötet beviljar tilldelning om 244 000 kr.
OFRS 939554. Sökande Martin Bengtsson
Ansöker om 380 000 kr.
Mötet beviljar tilldelning om 380 000 kr.
§ 6.

Beslut om annonser för kommande utannonsering

Presidiet har diskuterat frågan och föreslår att nästkommande ledigkungörelse inte
annonseras i tandläkartidningen eller tandhygienisttidningen. Övriga sedvanliga
annonsplattformar används. Som komplement tillfrågas också organisationen
Privattandläkarna för spridning av informationen i sina kanaler. Det beslutas att alla ledamöter
har som ansvar att sprida ledigkungörelsen inom sina respektive organisationer

§ 7.

Rapport om vetenskapligt sakkunniga samt fastställande av ersättning för dessa.

Arvode för ordinarie vetenskapligt sakkunniga höjs från 12 000 kr/år till 13 000 kr/år.
Ersättningen till suppleanter förblir oförändrad.

§ 8.

Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.
§ 9.

Nästa möte

Ledigkungörelse och planeringsmöte är sedan tidigare bestämt till 210506 13.30-16.30. Mötet
hålls på Teams.
Tidpunkt för Prioriteringsmöte bestämdes till 211007 kl 13.00. Om pandemiläget tillåter hålls
detta fysiskt. Om inte sker mötet på Teams.
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