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Nämnden för hälsa och omsorg 

Svar på skrivelse från Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala kommun, 
HSO angående utställningslokal och visningslägenhet för personer med 
funktionsnedsättning 

Förslag till beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta 

att ge kontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett visningsrum, samt 

att ge kontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett utökat hjälpmedelssortiment 
"friare val". 

Ärendet 
Handikappföreningarnas samarbetsorganisation i Uppsala kommun (HSO) har i skrivelse t i l l 
nämnden föreslagit att Uppsala kommun avsätter medel och iordningställer ett visningsrum i 
Hjälpmedel Uppsala läns (HUL) lokaler med hjälpmedel kombinerat med en visningslägenhet 
med kök och badrum. 

Kontoret har upprättat förslag t i l l svarsskrivelse. 

HUL har sedan starten utökat verksamhet varför lokalerna behöver ses över och utökas. I 
samband med detta skulle förutsättningarna för ett visningsrum kunna utredas, inklusive en 
kostnadsberäkning. Även lösningar för större bostadsanpassningar skulle kunna visas i dessa 
lokaler, t ex trapphussar. 

Kontoret för hälsa, vård och omsorg 

Inga-Lill Björklund 
Direktör 

Postadress: Uppsala kommun, kontoret för hälsa, vård och omsorg, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 87 00 (växel) • Fax: 018-727 87 10 

E-post: halsa-vard-omsorg@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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NHO-2013-0167.31 

FÖRSLAG 
Handikappföreningarnas samarbetsorgan 

Svar på skrivelse angående utställningslokal och visningslägenhet för personer med 
funktionsnedsättning 

Nämnden har mottagit er skrivelse angående utställningslokal och visningslägenhet för 
personer med funktionsnedsättning. 

Hjälpmedelsverksamheten har sedan Hjälpmedel Uppsala län (HUL) startades utökats och en 
översyn av lokalerna är därför nödvändig. Nämnden anser att det i samband med denna 
översyn bör utredas om ett visningsrum kan komma t i l l . 

Mot bakgrund av de erfarenheter som finns i andra kommuner och län gällande "fritt val" 
anser nämnden att det i dagsläget inte är aktuellt att införa detta för Uppsalas 
hjälpmedelsverksamhet. Däremot kan ett friare val genom ett utökat sortiment vara ett 
alternativ. Även detta bör utredas närmare innan ett ställningstagande kan göras av nämnden. 

Nämnden kommer att ge kontoret för hälsa, vård och omsorg i uppdrag att utreda möjligheter 
och kostnader för ett visningsrum samt ett utökat hjälpmedelssortiment, ett "friare val". 

Nämnden för hälsa och omsorg 

Stig Rådahl Annie Arkebäck Morén 
Ordförande Sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, nämnden för hälsa och omsorg, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 87 00 (växel) • Fax: 018-727 87 10 

E-post: halsa-omsorgsnamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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Äldrenämnden (ÄN) 

Nämnden för hälsa vård och omsorg 
(NHO) 

Hjälpmedel Uppsala län 

Ang. utställningslokal och visningslägenhet för personer med funktionsnedsättning. 

Innan Hjälpmedel Uppsala län (HUL) bildades hanterades hjälpmedel av landstingets 
hjälpmedelcentral (HMC) och kommunens hjälpmedelsenhet (HME). På HME fanns 
utställningshjälpmedel som brukare och förskrivare kunde titta på innan hjälpmedlet 
förskrevs. Ett utmärkt och kostnadseffektivt sätt att välja rätt hjälpmedel till brukaren. HME 
fick platsbrist i väntan på att HUL blev färdigt. Detta fick bl a till följd att utställningen 
upphörde. Inför flyttningen till nuvarande lokaler framförde bl a handikapprörelsens 
samarbetsorgan, (HSO) att det fanns ett behov av en utställningslokal i de nya lokalerna, 
vilket även fanns med på ritningen. Av någon anledning kom denna utställningslokal aldrig 
till stånd. 

Vi står snart inför införandet av "Fritt val" eller "Friare val". Det borde vara en självklarhet för 
kommunen att tillhandahålla en utställningslokal, helst i kombination med en 
visningslägenhet bestående av kök och badrum för att brukaren ska få se och pröva 
utbudet. I Gävle och Västerås finns det visningslägenheter som tillgodoser dessa behov. 
Idealet skulle vara att lokalen är bemannad vissa tider med en arbetsterapeut som kan 
svara på frågor. 
Även leverantörer kan vara intresserade av att visa ett urval av sina produkter som kan 
innefattas i "Fritt val" eller "Friare val". 

FÖRSLAG 

Handikapprörelsen föreslår att Uppsala kommun avdelar medel och iordningställer 
ett visningsrum i HUL:s lokaler med hjälpmedel kombinerat med en visningslägenhet 
med kök och badrum. 

Med vänliga hälsningar 

Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala kommun 

-34 föreningar i samarbete -

vice ordförande ombudsman 

Postadress E-post Telefon Plusgirot Orgnr 
Kungsgatan 64 lars.persson@c.hso.se 018-56 09 20 88 59 69-6 81 76 02-5008 
753 18 Uppsala www.uppsala.hso.se 018-56 09 01 fax 


