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Interpellationssvar till Roland Gustbée (M)
ärende 17RK2038
Roland Gustbée (M) har i en interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna
Fransson (S) ställt nedanstående frågor angående mässan Funka för livet. Svar
redovisas efter respektive fråga.
Fråga 1: Har frågan om Region Kronobergs delaktighet i mässan 2018 varit uppe på politisk
nivå?
Svar: Ett samarbetsförslag från Funka för livet mötesplats AB avseende mötesplats
om funktionsnedsättning i Växjö den 11-12 april 2018 inkom den 25 april 2017 till
Region Kronoberg. Kostnaden för deltagande vid mässan uppgår till 100 000 kr för
år 2018. Förfrågan har beretts inom ramen för det bidrag avseende bidrag till ideella
föreningar och organisationer som Region Kronoberg förfogar över. Beslut om
bidrag till ideella föreningar och organisationer bereds av kansliavdelningen och
beslut fattas av regiondirektören.
Efter avstämning med berörda verksamheter (primärvårds- och rehabcentrum, habiliteringen
och hjälpmedelscentralen) framkom att intresse för deltagande inte fanns och Region
Kronoberg valde därför att tacka nej till samarbetsförslaget. Därefter återkom
företrädare för Funka för livet mötesplats AB med synpunkter på Region
Kronobergs ställningstagande och dialog har ägt rum med såväl handläggare som
regiondirektör. Frågan om intresse för deltagande har ställts ytterligare en gång till
aktuella verksamheter som avböjt även denna gång. Under beredningens gång har
frågan stämts av med både regionstyrelsens ordförande och hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande.
Fråga 2: Vad har ändrats från tidigare år när Region Kronoberg och Landstinget Kronoberg
stöttat mässan?
Svar: Senast Region Kronoberg deltog på mässan var 2016. Inför den mässan satt
representanter från Region Kronobergs hjälpmedelscentral med i projektgruppen och
avsatte förhållandevis mycket arbetstid för uppdraget. Utöver deltagandet i
projektgruppen anslogs 50 000 kr i kontanta medel.
I en utvärdering av deltagandet i mässan 2016 konstaterade Region Kronoberg att
framtida deltagande inte var självklart. Detta med bakgrund av att det var få antal

besökare i regionens monter och att verksamheten uppfattat att mässan främst är en
möjlighet för privata företag att visa upp sina produkter, och inte som Region
Kronoberg visar upp ett arbetssätt.
Utifrån uppföljning av tidigare års medverkan har Region Kronoberg gjort den
samlade bedömningen att nedlagd arbetstid och medel inte står i proportion till den
förväntande nyttan ett deltagande skulle ha för regionen. Mot bakgrund av detta har
Region Kronoberg avböjt deltagande i mässan 2018.
Fråga 3: Ser du någon möjlighet att ompröva regionens beslut inför 2018?
Svar: Nej. 2016 beviljade Region Kronoberg handikapprörelsens Idé- och
kunskapscentrum ett ökat anslag i syfte att möjliggöra för patient- och
handikappföreningar att delta på mässan. För 2018 kan de patient- och
handikappföreningar som är intresserade av att delta på mässan återigen ansöka om
extra medel för detta inom ramen för ordinarie bidragssystem för patient- och
handikappföreningar.
Eftersom det är ett privat företag som anordnar mässan och ansöker om deltagande
samt finansiering ser Region Kronoberg ingen möjlighet att finansiera utan
deltagande då detta ses som stöd till enskild näringsidkare, vilket Region Kronoberg
får lämna bara om det finns synnerliga skäl för det (KL 2 kap 8 §).
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