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Sammanslagningen av HSL och 

Specialomsorgslagen 

 

• Arbetet har delvis börjat 

 

– Lagändringar som trädde i kraft 1.9.2009 

– Nu andra skedet 

 

• Tidtabell – börjar under våren/sommaren 2013 
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Före 2009 - handikappade 

Socialvårdslagen 

Handikappservicelagen 
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Före 2009 - utvecklingsstörda 

Socialvårdslagen 

Specialomsorgslagen 

Handikappservicelagen 
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2009 års lagändring 

Socialvårdslagen 

Handikappservicelagen 

Specialomsorgslagen 
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Sammanslagningen  

Handikapp- 

service- 

lagen 

Special- 

omsorgs- 

lagen 

HSL 
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Andra lagar som berörs eller av betydelse 

• Grundlagen 

• Socialvårdslagen 

• Äldrevårdslagen 

• Lagen om klientavgifter 

• Socialvårdens klientlag 

• Mentalvårdslagen 

• Språklagen 

• SOTE 
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Processen 

Ide, behov av 
förändring 

Arbete för att 
föra fram 
tanke på 

förändring 

Lagberedning 
Regerringens 
proposition 

Behandling i 
riksdagen 

Ny lag 
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Processen – aktörer nationell nivå 

Ny 
HSL 

Politiskt 
beslut 

SHM 

Kommun-
förbundet 

Andra 
sakkunniga 

och 
producenter 

Handikapp- 

organisatio
ner 
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Processen forts. 

Arbets-
grupp  

SHM 

Undergrupp 

Uppdrags- 

Givare, 

Arbets-
grupper 

Undergrupp 

Uppdrags- 

givare 
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Den finländska 

handikappsektorns uppbyggnad 

Finsk 

språkiga  

Två 

språkiga  

Svensk 

språkiga   
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Forts. uppbyggnad 

Handikapp- 

forum – 
vaikuttaja- 

verkosto 

Finskspråkiga 

Tvåspråkiga 

Svensk- 

språkiga 
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Den finlandssvenska 

handikapporganisationerna 

SAMS 

Riksomfattande förbund 

FDUV 

FSS 

Hörsel 

Psyko- 

sociala 

FSH 

10 medlemmar 

Riksomfattande förbund 
och föreningar – 

svenskspråkiga och 
tvåspråkiga 

Regionala och 
lokala föreningar 

– 
svenskspråkiga 
och tvåspråkiga, 

Medlemmar av 
tvåspråkiga eller 

enspråkigt 
finska förbund 

- Möjliga historiska faktorer 

 

- Tidigare och nuvarande 

samlande institutioner/ 

faktorer 

 

-Olika utgångspunkter och 

möjligheter att ha renodlade 

svenskspråkiga föreningar 

och förbund 

 

- Inte samma struktur som 

den finska sektorn eller 

andra svenskspråkiga 

organisationer 

 

-Tvåspråkiga eller 

enspråkigt finska förbund 

 

-Utan förbund eller förening 
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Ex på Svenskspråkig representation i centrala 

organ 

• VANE – det riksomfattande handikapprådet – SAMS 

– Tidigare två platser varav ena FSH 

 

• Handikappforums styrelse – SAMS, (alla 

svenskspråkigas representant) 

 

• THL – SAMS 
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Övergripande verksamhet och projekt 

 

• Juridiskt ombud 

– SAMS 

– Samarbetsparter – FSH och Finlands Svenska 

Socialförbund 

 

• MiM 

– nätverk 
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Hur arbetar vi på svenskt håll 

• Egen intressebevakning – SAMS och förbundens egna 

 

• Gemensam intressebevakning 

 

– Finskspråkig 

– Svenskspråkig 
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Intressentnätverket 

• Öppet forum för alla intresserade 

 

• Diskussion 

 

• Tvärvetenskapligt – tillvarata och effektivisera 

 

• Förankring och legitimerande funktion  
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Regionala referensgrupper och 

socialarbetarträffar 

• Regionala referensgrupper 

– Öppna 

– Tvärvetenskapliga 

– Tjänstemän, förtroendevalda och andra representanter 

 

• Socialarbetarträffar 

– Slutna 

– Diskussion och utveckling 
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Svenskspråkiga sektorn 

SAMS  eller 
gemensamt 

utlåtande 

Referens- 

grupper 

Intressent- 

nätverket 

Vf 
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Vad är vi bra på? 

• Helhetsperspektiv men ändå förståelse för minoriteter 

– Bland annat svenskspråkiga Finland  

• Bredare perspektiv 

• Socialförbundet med som samarbetspart i Juridiskt 

ombud 

• Dialog också med andra svenskspråkiga aktörer – 

Folktinget, Svenska Pensionärsförbundet, Folkhälsan 

• Sakfrågor 
– Arbetar både med HSL och Specialomsorgslagen, också andra lagar 

–  Närstående, exempelvis samarbetat med Folkhälsans koordinatorer för 

närståendevård 

– De som tenderar att falla mellan lagarna (väliinputoajat) 
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Kostnadsneutral reform 

127 000 

100 000 

27  000   

737,9 
miljoner 

237,9 
miljoner 

euro per år 

ca 500  
miljoner  

euro per  år  
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Utgångspunkter 

• Ingen diagnosbaserad lag – samma utgångspunkt för 

alla 

 

• Speciallag 

 

• Terminologin uppdateras – bland annat person med 

funktionsnedsättning 
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forts. möjliga frågeställningar 

• Avgiftsfria tjänster 

 

• Kvarstår indelning funktionsnedsatt vs. svårt 

funktionsnedsatt som i dagens handikappservicelag eller 

ingen åtskillnad som i specialomsorgslagen 

 

• Uppräkning av serviceformer eller utgående från behov 
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forts. möjliga frågeställningar 

• Byts någon serviceform ut till ett modernare alternativ 

 

• Specialomsorgsdistriktens uppdrag – behandlas också i 

SOTE 
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Tack! 

Tveka inte att kontakta oss! 

 

Vi behöver information för att kunna 

bedriva en bra verksamhet! 
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