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ENKÄT ANGÅENDE BEGÄRAN OM UTLÅTANDE GÄLLANDE   

SLUTRAPPORTEN AV ARBETSGRUPPEN FÖR REVIDERING AV 
HANDIKAPPLAGSTIFTNINGEN (http://stm.fi/lausuntopyynnot) 

 
 
  

VALAS2015 2104Luonnos Svenska 
1. BAKGRUNDSINFORMATION  

Antal svarande: 1 

2. 6. Är den som svarat  

Antal svarande: 1 

 

3. 7. I 1 § föreskrivs om lagens tillämpningsområde. Är det enligt bestämmelsen klart i vilka situationer speciallagen och i vilka 
socialvårdslagen tillämpas?  

Antal svarande: 1 

 

4. 8. I 1 § 2 mom. föreskrivs om avgränsning av tillämpningsområdet, enligt vilken lagen inte ska tillämpas på en person vars 
nedsatta funktionsförmåga främst beror på sådana sjukdomar och begränsningar i funktionsförmågan som har samband med 
åldrande. Är bestämmelsen ändamålsenlig?  

Antal svarande: 1 

1. Organisationens officiella 
namn

2. Namn på den som skrivit in 
svaren

3. Kontaktuppgifter till 
ansvarspersonen:

4. Datum då begäran om utlåtande 
behandlats i organet:

5. Organets 
namn:

Finlands Svenska 
Socialförbund rf

Emma-Lena Lybäck kansli@fssf.fi 17.8.2015



 

5. 9. I 2 § föreskrivs om lagens syfte. Täcker bestämmelsen de mål som satts upp för handikappservicen?  

Antal svarande: 1 

 

6. 10. Andra observationer om bestämmelserna i 1 kap.  

Antal svarande: 1 

� För att säkerställa likabehandling av alla personer med funktionsnedsättning oberoende av modersmål borde motiveringarna kompletteras med grundlagens 
bestämmelser om språkliga rättigheter. 
 
Vi hänvisar till SAMS utlåtande som innehåller följande tillägg till motiveringarna 1.mom: Sättet på vilket funktionshinderservicen ska ordnas och hur den ska finnas 
tillgänglig påverkas indirekt av förutom redan nämnda grundläggande fri- och rättigheter av bestämmelsen i 17 § grundlagen om rätten till eget språk och egen kultur. 
Enligt 17 § grundlagen är finska och svenska nationalspråken i vårt land. I samma bestämmelse ingår bestämmelser om de teckenspråkigas och funktionshindrades 
rätt till tolk och översättningshjälp, samt samernas och romernas språkliga och kulturella rättigheter och andra språkgruppers rätt att bevara och utveckla sitt språk och 
sin kultur. Innebörden av 17 § 2 mom. grundlagen tillsammans med 6 § 2 mom. grundlagen är att faktisk jämlikhet mellan nationalspråken ska säkerställas. 

7. 11. I 4 § föreskrivs om medbestämmande för personer med funktionsnedsättning i bedömningen av servicebehovet, planeringen 
av service samt tillhandahållandet och uppföljningen av genomförandet. Säkerställer bestämmelsen på tillbörligt sätt möjligheterna 
för personer med funktionsnedsättning att delta och påverka beredningen och beslutsfattandet som har samband med ordnandet 
av servicen?  

Antal svarande: 1 

 

8. 12. I 5 § föreskrivs om bedömningen av servicebehovet. Säkerställer bestämmelsen på tillbörligt sätt möjligheterna för personer 
med funktionsnedsättning att påverka bedömningen och planeringen av servicebehovet?  

Antal svarande: 1 

 



9. 13. I 5 § 2 mom. föreskrivs om att servicebehovet vid behov ska bedömas genom sektorsövergripande samarbete. Är 
bestämmelsen ändamålsenlig?  

Antal svarande: 1 

 

10. 14. I 5 § 3 mom. föreskrivs om påbörjande av bedömningen av servicebehovet. Behövs det en specialbestämmelse för att 
avvika från den i socialvårdslagen föreskrivna tidsfristen för när en bedömning av servicebehovet ska inledas?  

Antal svarande: 1 

 

11. 15. Ersätter bestämmelserna i 2 kap. till alla delar bestämmelserna om planering av och beslutsfattande om servicen i 
handikappservicelagen och specialomsorgslagen som är i kraft?  

Antal svarande: 1 

 

12. 16. Behövs det en specialbestämmelse om beslutsfattande i enlighet med 7 §?  

Antal svarande: 1 

 

13. 17. Andra observationer om bestämmelserna i 2 kap.  

Antal svarande: 1 

� Medbestämmande för personer med funktionsnedsättning är mycket positivt och viktigt, men de språkliga rättigheterna borde framkomma ännu tydligare i 2 kap. för att 
säkerställa att klienten förstår och kan ta till sig informationen samt får uttrycka sina behov på sitt modersmål.  
 
För att få en så god bedömning av servicebehovet och klientplan som möjligt är det dels nödvändigt att samarbetet mellan olika sektorer fungerar, och dels att personalen 
har kunskap om olika funktionsnedsättningar samt kännedom om servicealternativ. Därför är det viktigt att personalen har möjlighet till skolning och även att det finns ett 
fungerande samarbete med organisationer och erfarenhetsexperter som kan bidra till ökad kunskap om funktionsnedsättning. 
 
Angående 8 § hänvisar vi till SAMS utlåtande som innehåller följande tillägg: För att syftet med denna bestämmelse om individuell service enligt behov och enlighet med 
personens bästa ska kunna förverkligas måste kommunen säkerställa att servicen fungerar på personens modersmål i enlighet med språkbestämmelserna i 



grundlagen, språklagen, socialvårdslagen, klientlagen, patientlagen och teckenspråkslagen. Skyldigheten för tvåspråkiga samkommuner att uppfylla de språkliga 
skyldigheterna innebär bland annat att den ansvariga myndigheten är skyldig att genom utbildning och andra personalpolitiska åtgärder se till att de anställda har 
tillräckliga språkkunskaper för att kunna tillgodose klientens språkliga rättigheter. Förverkligas funktionshinderservicen på annat sätt än kommunens egen produktion är 
kommunen skyldig att säkerställa, exempelvis att de privata serviceproducenterna i praktiken kan uppfylla de språkliga rättigheterna, detta bör bland annat ske redan när 
en service konkurrensutsätts. Kommunen är också skyldig att följa upp detta.  
 
Kommuner har en lagstadgad skyldighet att sörja för att också den språkliga minoriteten, så som svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning, har tillgång till 
specialtjänster efter behov. Vid genomförandet av denna lag måste därför tvåspråkiga och svenskspråkiga kommuner fästa särskild vikt vid att svenskspråkig 
funktionshinderservice garanteras för alla svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning. Det behöver också fästas särskild vikt vid att svenskspråkiga personer 
som lever i likadana förhållanden och har samma behov ställs i jämlik ställning och inte fortsättningsvis i ojämlik ställning på basis av diagnos, på grund av strukturer och 
produktionssätt. 

14. 18. Propositionens syfte är att sammanslå nuvarande speciallagar om handikappservice. Innehåller 9 § till alla delar särskild 
service inom socialvården med anledning av funktionshinder?  

Antal svarande: 1 

 

15. 19. Den färdighetsträning och det stöd som föreskrivs i 10 § är en ny service som föreslagits på basis av sammanslagningen 
av lagar. Är det ändamålsenligt att personer med funktionsnedsättning har subjektiv rätt till denna service?  

Antal svarande: 1 

 

16. 20. I 11 § föreskrivs om personlig assistans och förutsättningar för att få detta. Är det ändamålsenligt att stryka förutsättningen 
om resurser i handikappservicelagen?  

Antal svarande: 1 

 

17. 21. Förtydligar regleringen i 12 § och 13 § tillhandahållandet av personlig assistans?  

Antal svarande: 1 

 



18. 22. Bakom service som stöder boendet i 14 § finns serviceboende enligt handikappservicelagen och boendeservice som 
ordnas enligt specialomsorgslagen. Syftet med service som stöder boendet är att säkerställa utvecklandet av service som hänför 
sig till boende också i fortsättningen. Gör bestämmelsen det möjligt att utveckla service som stöder boendet?  

Antal svarande: 1 

 

19. 23. Säkerställer 14 § 3 mom. tillräckligt rättigheterna för barn med funktionsnedsättning?  

Antal svarande: 1 

 

20. 24. I 16 § föreskrivs om kortvarig omsorg. Bestämmelsen ersätter service som tillhandahålls som annan vård och omsorg enligt 
specialomsorgslagen och kortvarig vård som tillhandahålls som annan service (tillfällig vård) enligt handikappservicelagen. Är 
bestämmelsen ändamålsenlig?  

Antal svarande: 1 

 

21. 25. Är det ändamålsenligt att personer med funktionsnedsättning har subjektiv rätt till kortvarig omsorg?  

Antal svarande: 1 

 

22. 26.  I 17 § föreskrivs om verksamhet under dagtid. Servicen motsvarar delvis dagverksamheten enligt den nuvarande 
handikappservicelagen och arbetsverksamheten och verksamheten under dagtid enligt specialomsorgslagen samt annan vård och 
omsorg. Verksamheten under dagtid gäller de personer som inte omfattas av servicen enligt lagen om social rehabilitering av 
personer i svag ställning på arbetsmarknaden som bereds som bäst, och vilka behöver särskild service som tryggar social 
interaktion och delaktighet samt upprätthåller funktionsförmågan. Är denna bestämmelse ändamålsenlig?  

Antal svarande: 1 



 

23. 27. Bör resor som gör det möjligt att delta i verksamheten ingå i verksamheten under dagtid enligt 17 §?  

Antal svarande: 1 

 

24. 28. I 18 § föreskrivs om service som stöder rörligheten. Säkerställer bestämmelsen att personer med funktionsnedsättning kan 
röra sig?  

Antal svarande: 1 

 

25. 29. Har man i 18 § 4 mom. föreskrivit ändamålsenligt om antalet resor?  

Antal svarande: 1 

 

26. 30. I 19 § föreskrivs om tillhandahållande av service som stöder rörligheten. Är bestämmelsen ändamålsenlig?  

Antal svarande: 1 

 

27. 31. I 20 § föreskrivs om ekonomiskt stöd. Är det nödvändigt att i paragrafen uttryckligen föreskriva om beviljande av 
ekonomiskt stöd för anskaffning av en bil eller ett annat färdmedel (20 § 4 mom.)?  

Antal svarande: 1 



 

28. 32. Andra observationer om 3 kap.  

Antal svarande: 1 

� När man utvecklar servicen är det viktigt att dra nytta av funktionshindrades och funktionshinderorganisationers kunskap och erfarenheter.  

29. 33. Observationer om 4 kap.  

Inga svar. 

30. 34. I 25 § föreskrivs om avgifter för service och som bilaga till propositionen finns ett utkast till lag om ändring av 4 § i lagen 
om klientavgifter inom social- och hälsovården. Anser ni att bestämmelsen om serviceavgifter är ändamålsenlig?  

Antal svarande: 1 

 

31. 35. I 29 § föreskrivs om övergångsbestämmelser. Är bestämmelsen ändamålsenlig?  

Antal svarande: 1 

 

32. 36. Andra observationer om 5 kap.  

Inga svar. 

33. 37. Ni kan framföra allmänna synvinklar som hänför sig till utkastet till regeringsproposition. Ange de enligt er tre viktigaste 
synvinklarna.  

Inga svar. 

34. 38. Tillgodoser propositionen behovet av stöd hos barn och unga med funktionsnedsättning?  

Inga svar. 

35. 39. Ni kan framföra synvinklar inför den fortsatta beredningen. Ange högst tre av de viktigaste sakerna som bör utredas eller 
beaktas i den fortsatta beredningen.  

Antal svarande: 1 



1) 

� De språkliga rättigheterna bör stärkas och beaktas i större utsträckning.  

2) 

3) 

36. 40. Vad ska man särskilt beakta vid genomförandet av reformen?  

Antal svarande: 1 

� Att personal inom socialservice får den skolning de behöver för att på bästa sätt kunna tillämpa den nya lagen, och att anvisningar och utbildning även finns på svenska.  


