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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om särskild service med anledning av 

funktionshinder och lag om ändring av socialvårdslagen  

 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 

I propositionen föreslås det att det stiftas en lag om särskild service med anledning av 

funktionshinder. Avsikten är att genom lagen samordna lagen om service och stöd på grund av 

handikapp och lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda. Lagen kompletterar 

socialvårdslagen som tillämpas som allmän lag för socialvården. På den hälso- och sjukvård och 

medicinska rehabilitering som personer med funktionsnedsättning behöver ska hälso- och 

sjukvårdslagen tillämpas. Dessutom ska personer med funktionsnedsättning ha rätt till annan service 

och annat stöd som tillhandahålls med stöd av den övriga speciallagstiftning som gäller social- och 

hälsovården. 

 

Lagen ska tillämpas på personer som på grund av en begränsning i funktionsförmågan till följd av 

en långvarig funktionsnedsättning eller sjukdom nödvändigt och upprepade gånger behöver hjälp 

eller stöd för att klara ett normalt liv. Enligt förslaget ska landskapet ordna särskild service som 

avses i lagen om en person med funktionsnedsättning inte med stöd av någon annan lag får 

tillräcklig och lämplig service utifrån sitt intresse. Utgångspunkten vid ordnandet av särskild service 

är att en person på grund av en begränsning i funktionsförmågan till följd av en långvarig 

funktionsnedsättning eller sjukdom behöver hjälp eller stöd. Däremot ska diagnosen inte definiera 

tillgången till service. Lagen ska dock inte tillämpas på en sådan person vars behov av hjälp eller 

stöd huvudsakligen beror på sjukdomar eller skador som har uppkommit, tilltagit eller förvärrats i 

och med hög ålder eller på degeneration i anslutning till hög ålder.  

 

Lagen syftar till att främja likabehandling och delaktighet i samhället för personer med 

funktionsnedsättning och till att förebygga och undanröja hinder som begränsar möjligheterna att 

uppnå likabehandling. Lagen har också som mål att främja både förmågan att klara sig självständigt 

och självbestämmanderätten samt att garantera individuellt behovsprövad och tillräcklig service av 

god kvalitet.  
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Förslaget innehåller bestämmelser om stödjande av deltagande och delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning när servicebehovet bedöms, servicen planeras och tillhandahålls och 

genomförandet följs samt bestämmelser om det stöd som ordnas för medbestämmandet. Det 

föreslås att bestämmelserna om klientens serviceprocess ska kompletteras med ändringar i 

socialvårdslagen när det gäller tidsfristen för inledande av en bedömning av servicebehovet, 

innehållet i klientplanen och beslutsfattandet. Målet är att funktionsförmågan och servicebehovet 

för en person med funktionsnedsättning ska bedömas i olika omvärldar och närmiljöer och att 

förändringar i dessa ska beaktas. Klientplanen ska innehålla en redogörelse för hur 

funktionsförmågan hos en person med funktionsnedsättning påverkas av hans eller hennes 

livssituation och omvärlden och närmiljön samt för den helhet av service som motsvarar personens 

individuella behov och intresse samt för tillhandahållandet av service. Bedömningen av 

servicebehovet och utarbetandet av klientplanen ska vid behov göras som ett sådant 

sektorsövergripande samarbete som avses i socialvårdslagen.  

 

I lagen ska det föreskrivas om en skyldighet för landskapet att säkerställa att servicen till innehåll 

och omfattning tillgodoser de individuella behoven hos personen med funktionsnedsättning och att 

den är förenlig med personens intressen. Särskild vikt ska fästas vid tillhandahållandet av service 

för barn och unga personer med funktionsnedsättning. I servicen ska man då beakta barnets eller 

den unga personens ålder och utvecklingsnivå samt familjeförhållanden och andra nära 

människorelationer. Servicen ska tillhandahållas så att den främjar barnets och den unga personens 

välfärd och utveckling samt möjlighet att på lika villkor vara verksamma med andra barn och unga 

personer.  

 

I lagen ska det föreskrivas om service som ska säkerställa delaktighet och likabehandling samt 

nödvändig omsorg när det gäller personer med funktionsnedsättning. Till denna service hör bl.a. 

färdighetsträning och stöd, personlig assistans, stöd och service för boendet, stöd för tillgängligt 

boende, kortvarig omsorg och verksamhet under dagtid samt stöd och service för rörligheten. 

Avsikten är att landskapet ska i huvudsak oberoende av anslagen ha en särskild skyldighet att ordna 

sådan service.  

 

Det föreslås att landskapet inom ramen för sina anslag ska ersätta personer med 

funktionsnedsättning för kostnaderna för anskaffning av redskap och andra tekniska lösningar som 

de behöver för att röra sig, för att kommunicera samt för de dagliga funktionerna eller för 
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fritidsaktiviteter. Dessutom ska landskapet inom ramen för anslagen kunna ordna annan service som 

behövs för att lagens syfte ska nås.  

 

Avsikten är att den särskilda service som föreslås i lagen ska vara avgiftsfri på samma sätt som i 

den nuvarande lagstiftningen. Bestämmelser om avgiftsfri service finns i lagen om klientavgifter 

inom social- och hälsovården.  

 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft den  20  . 
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