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Omsorgnämnden 

Mässan Hela vägen 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 

att  ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att i samarbete med utbildningsförvaltningen, varje år, 
arrangera mässan Hela vägen 

att  ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden om antalet besökare på 
mässan blir färre än 250.

Ärendet 
Kontoret för hälsa, vård och omsorg har i fyra år i samarbete med kontoret för barn, ungdo-
mar och arbetsmarknad arrangerat mässan Hela vägen. Mässan vänder sig till personer som 
har behov av särskola och insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshind-
rade eller annat stöd.  

Den grundläggande tanken har varit att målgruppen vid ett samlat tillfälle ska kunna få in-
formation och inspiration om möjligheter till framtida utbildning, arbete och stöd. Mässan ska 
ge samhällsinformation till personer med funktionsnedsättning och deras vårdnadsha-
vare/företrädare och ge en helhetssyn på vilka insatser som finns för målgruppen. Den fyller 
även en mer indirekt funktion genom att ge samverkansvinster mellan olika instanser och 
myndigheter.  

Daglig verksamhet och ledsagarservice är upphandlade enligt lagen om valfrihetssystem 
(LOV). Enligt 9 kap 1 § LOV så ”ska den upphandlande myndigheten till enskilda lämna in-
formation om samtliga leverantörer som myndigheten tecknat kontrakt med inom ramen för 
valfrihetssystemet. Informationen ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lät-
tillgänglig.” I Uppsala kommun har förvaltningen valt att informera dels via en mässa och 
dels via den information som finns på kommunens webbplats och den katalog som förvalt-
ningen har gjort över olika utförare.  

De utställare som har deltagit på mässan är utförare inom valfrihetssystemet för daglig verk-
samhet och ledsagarservice, särskolor, gymnasiesärskolor, folkhögsskolor, Arbetsförmedling-
en, Försäkringskassan, Habiliteringen för barn och vuxna, biståndshandläggare på omsorgs-
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förvaltningen, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, Attention m.fl. 
Antalet besökare på mässan har växlat från cirka 250 till 450 besökare under åren med en 
topp hösten 2013.   
 
Förvaltningen anser att mässan ger en värdefull möjlighet för de som ska välja gymnasie-
särskolan och därefter bli vuxna och söka arbete, eventuellt få aktivitetsstöd, välja daglig 
verksamhet och ledsagarservice m.m. Antalet elever som går ut från gymnasiet minskar dock 
de närmaste åren, vilket kan innebära att antalet besök minskar. Om så sker avser förvaltning-
en att återkomma till nämnden för omprövning av beslut om mässan Hela vägen.   
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaden för Mässan Hela vägen var 2014 totalt 98 985 kr varav nämnden för hälsa och om-
sorg betalade häften. Dessutom tillkommer kostnader för den arbetstid som tjänstemän an-
vänder för mässan. Förvaltningen har i budget för 2015 avsatt 50 000 kr för mässan.   
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