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Finlands Svenska Handikappförbund rf representerar svenska, teckenspråkiga eller tvåspråkiga organisationer på särskilt det 

neurologiska området i Svenskfinland. Syftet är att främja de svenskspråkigas ställning i deras egna medlemsföreningar och i deras 

samarbete med andra. Detta genom att delta i arbets- och ledningsgrupper samt i styrelser och nätverk. Också de förtroendevaldas 

politiska engagemang i kommunala råd för personer med funktionsvariationer, fullmäktige och i partipolitiken är en väsentlig del av det 

strategiska påverkningsarbetet.  

 

Uppdrag 
 

 
           Fokus 

 
           Åtgärder 

 
Indikatorer 

    
    

- Målgrupp  svenska,  
teckenspråkiga eller tvåspråkiga  
organisationer på särskilt det 
neurologiska området  

- Att erbjuda en svenskspråkig  
gemenskap där vi på lika villkor kan 
 fatta beslut och påverka i frågor  
som gäller oss själva. 

- Självbestämmande 

- Intressebevakning 

 

- Information 

- Personlig assistans på 

svenska 

- Service och tjänster på 

en valfri marknad 

 

- Egna beslut 

- Delegerad representation 

- Digitala media 

- Aktiva nätverk 

- Samarbete 

 

 

 Möten 

 

Uppdrag 

Spridning 

Deltagande 

Nätverk 
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Intressebevakningen är indelad i representation, målsättningar och utvärdering. Till stöd för sitt arbete har tjänstemännen olika 

institutioner. Sådana är exempelvis. ”Institutet för hälsa och välfärd” (THL) och ”Delegationen för rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning” (VANE). För att kunna tillvarata medlemmarnas intressen är det viktigt att förbundet hörs av tjänstemän och 

politiker på alla nivåer i samtliga av dessa institutioner. 

Syftet med intressebevakningen är att trygga våra medlemmar samma service- och tjänster på det egna modersmålet som de 

finskspråkiga har tillgång till. För att kunna tillvarata målgruppens funktionshinderpolitiska intressen är vi tvungna att samarbeta. Vår 

viktigaste samarbetspartner i Svenskfinland är Samarbetsförbundet kring funktionshinder (SAMS).  Förutom vårt förbund ”Förbundet 

Independent Living” som representerar personer med neurologiska funktionsnedsättningar och teckenspråkiga har SAMS fyra andra 

medlemsorganisationer. Dessa representerar syn- och hörselskadade, intellektuellt funktionsnedsatta och personer med psykosociala 

nedsättningar. För att kunna höras regelbundet av statsrådet i samband med lagberedande arbete är samarbetet med SAMS viktigt. 

Detta förutsätter att intressenätverket sammankallas regelbundet av SAMS jurister. Till juristernas viktigaste uppgifter hör att bereda 

utlåtanden som sedan kompletteras gemensamt av medlemmarna.  Därtill deltar förbundet aktivt i arbetsgruppen för vänverksamheten 

”4 Betydelsefulla Timmar” (4BT).  Andra viktiga samarbetspartners på svenska är Svenska nätverket inom Social och Hälsa (SOSTE) samt 

Svenska studieförbundet.   

 

För att främja intressebevakningen samarbetar förbundet också med finskspråkiga funktionshinderorganisationer. Tillsammans 

åstadkommer fältet en effektivare bevakning. Med sina 30 medlemsorganisationer är Handikappforum rf som systematiskt hörs av 

statsrådet förbundets viktigaste samarbetspartner. Som medlem i Handikappforums ”Vaikuttajaverkosto”, SOSTE:s svenska 

intressenätverk på det sociala området och SAMS funktionshinderpolitiska intressenätverk har förbundet sin bästa möjlighet att 

tillvarata målgruppens funktionshinderpolitiska intressen. Förbundet deltar också aktivt i arbetsgruppen som väljer och utarbetar 

svenskspråkiga texter till handboken för funktionshinderservice. Som ansvarig utgivare av handboken som riktar sig till svenskspråkiga 

beslutsfattare och professionella på funktionshinderområdet fungerar Institutet för hälsa och välfärd (THL).  
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Intressebevakning 1  
Fokusl 

 
Åtgärder 

 
Indikatorer 

 
Representation 

- Riksomfattande arbete 
- Lednings och arbetsgrupper 
- Medlemsorganisationer 
- Nätverk 

 

- Att fatta egna beslut och bli 

hörda    

- Myndigheter 

- Beslutsfattare 

- Samarbetsorgan 

-  

Delta i 

- THL Handbok kring 

funktionshinder 

- VANE delegationen 

- SAMS styrelse 

- SAMS intressenätverk 

- SOSTE sv. Intressenätverket 

- Handikappforum 

”Vaikuttajaverkosto” 

- Assistentti.info 

- Sentteri 

 

 

- Representation 

 

-  Delegat 

- Styrelsemedlem 

- Representant 

- Representant 

- Medlem/representant 

- Delegat 

- Styrelsemedlem 
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Att följa upp implementeringen av mänskliga rättigheter för särskilt svenskspråkiga personer med neurologiska funktionsnedsättningar samt 

teckenspråkiga samtidigt som lagstiftningen förnyas är förbundets viktigaste uppgift. Viktiga frågor är likaså social- och hälsovårdsreformen och 

arbetsgivarmodellen i samband med personlig assistans. Detta är viktigt att poängtera i debatten kring sammanslagningen av funktionshinder-

servicelagen och lagen om specialomsorg för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Inom Svenskfinland är förbundets krav på en 

fungerande marknad i samband med upphandling av tjänster inom social- och hälsovården i motvikt till bolagiseringen (svenskspråkiga monopol) 

redan nu aktuell. Jämlikhetslagstiftningen och lagstiftning kring stödbaserat beslutsfattande och personlig budget är också de aktuella även om de 

inte direkt berör förbundets målgrupp. 

 

Intressebevakning 2  
Fokusl 

 
Åtgärder 

 
Indikatorer 

Målsättningar 
- Att följa upp implementeringen  

av mänskliga rättigheter för 
 särskilt svenskspråkiga personer 
 med neurologiska funktions- 
nedsättningar samt teckenspråkiga 
 då lagstiftningen förnyas  
 

- Svenskspråkiga tjänster 

och service 

- Sote, arbetsgivar-

modellen    

- Valas, valfri marknad 

- Stödbaserat 

beslutsfattande 

- Servicesedlar 

- Personlig budget 

- Kriterium för upphandling 

- Uppföljning  

- Svenskspråkiga nätverk, 

SOSTE/SAMS 

- Intressenätverk 

- Uppföljning 

- Uppföljning 

 

- Höranden 

 

- Debatter, nyhetsbrev, 

utlåtanden 

- Debatter, nyhetsbrev 

- Debatter, deltagande, 

arbetsgrupper 

- Debatter, nyhetsbrev 

- Debatter, nyhetsbrev 

-  
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Förbundet utvärderar årligen sin verksamhet genom att följa upp sina uppdrag med tillhörande fokusområden, åtgärder och indikatorer. Förbundets 

uppdrag år 2020 är att utöver det vanliga anpassa sin struktur till en integrerad del av det gemensamma funktionshinderpolitiska fältet i 

Svenskfinland. Detta genom att kompensera överföringen av verksamheter som exempelvis SOS Aktuellt till SAMS, intensifiera samarbetet med sina 

medlems- och samarbetsorganisationer, effektivera styrelsens arbete digitalt, planera om hela sin kommunikation med bland annat ett till 

målgruppen riktat digitalt informationsmedium, samt att balansera upp sin ekonomi. 

 

Intressebevakning 3 
 
Fokus 

 
Åtgärder 

 
Indikatorer 

- Utvärdering 
 
 
 
 
 
 

-  

Förbundet anpassar sin struktur 

efter det gemensamma 

funktionshinderpolitiska fältet i 

Svenskfinland. 

Byter namn 

Effektiverar styrelsens arbete 

digitalt  

Förbundet tar aktivt del i 

medlemsorganisationernas 

beslutsfattande, verksamheter och 

projekt för att trygga service och 

tjänster på svenska i förbundets 

tvåspråkiga medlemsorganisationer.   

Kompenserar bortfall av SOS 

Aktuellt 

Balanserad ekonomi 

 

Ett förslag till namnbyte  

30% av alla styrelsemöten hålls 

på SKYPE. 

Styrelsen kan söka upp 

förbundets dokument i molnet 

och följa med verksamheten på 

chatten (Teams) 

Antal prenumeranter på förbundets 

nyhetsbrev 

 Diversifiering av intäkter på flera 

finansieringskällor 
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Förbundet har ända sedan 2004 ansvarat för utgivning av en funktionshinderpolitisk tidning, SOS Aktuellt, som riktar sig till alla personer med 

funktionsvariationer i Svenskfinland med tillhörande kringgrupper. År 2019 hade tidningens ca 5000 prenumeranter. I enlighet med den pågående 

omstruktureringen av det funktionshinderpolitiska fältet år 2020 kommer förbundets informationsverksamhet i framtiden i första hand att fokusera 

på målgruppen, det vill säga på svenska, teckenspråkiga eller tvåspråkiga organisationer som är aktiva särskilt på det neurologiska området 

i Svenskfinland. Detta exempelvis genom att utveckla förbundets nuvarande medlemsbrev ”Hänt sen sist” till en modern digital tidning som 

informerar och tar upp frågor utgående från ”Independent Living”-rörelsens fiosofi. Till en början utkommer tidningen som sprids på sociala medier 

med hjälp av våra medlems och samarbetsorganisationer 4 ggr per år. Därtill läggs brevet ut på förbundets hemsida. Förbundets intressepolitiska 

verksamhet på det kommunala planet kommer fortfarande att representeras av nätverket ”Tillsammans i politiken” (TIP). Till det förstärkta 

nätverket hör representanter från fullmäktige i Helsingfors, Nykarleby, Vasa och Korsholm, samt representanter från handikappråden i Helsingfors, 

Vanda, Esbo, Pargas och Nykarleby.    

Information 
 
Fokus 

 
Åtgärder 

 
Indikatorer 

 

Informationen fokuserar på små  
svenska, teckenspråkiga eller 
tvåspråkiga organisationer 
på det neurologiska området 
 
Nätverket ”Tillsammans i politiken”  
(TIP) med representanter från  
fullmäktige i Helsingfors, Nykarleby,  
Vasa och Korsholm, samt  
representanter från handikappråden  
i Helsingfors, Vanda, Esbo, Pargas  
och Nykarleby kvarstår.    

 
 
 

 

SOS Aktuellt flyttas till 

SAMS 

 

 

TIP-brevet kvarstår 

 

ett nyhetsbrev med MA-Creations 

layout köps av Lian Technologies 

”Hänt sen sist” läggs ner 

 

 

TIP-brevet utgör ett komplement till 

nyhetsbrevet i SOME-flödet.  

 

 

 

Antal samarbetspartners, 

prenumeranter och läsare 2020  

 

 

Antal brev och responser i 

nyhetsflödet 
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Förbundet förutsätter självbestämmande och resurser att personligen välja service och tjänster på en valfri marknad. För dem som inte kan bestämma själv i 

frågor som gäller dem själva är det viktigt att det finns det stöd och den träning som det självständiga beslutsfattandet i hemmet förutsätter. En mångfaldig 

marknad med ett utbud som tryggar valfriheten förutsätter emellertid en tillräcklig konsumtionen som det inte alltid är möjligt att uppbåda i Svenskfinland. 

Följden är att det finns svenskspråkiga tjänster som det är skäl att koncentrera till ett fåtal utvalda producenter och svenskspråkiga tjänster som kan 

komplettera finskspråkiga på en öppen mångfaldig marknad. Förbundet utgår ifrån att en funktionsnedsatt person skall ha rätt till svenskspråkig service och 

tjänster på en valfri marknad på samma sätt som hens finskspråkiga kolleger. Detta bör vara ett kriterium för all offentlig upphandling. För personer som på 

grund av kognitiva, psykiska eller psykosociala funktionsnedsättningar inte klarar av att fatta självständiga beslut på en valfri marknad är det särskilt viktigt 

att det finns tillgång till service och tjänster på det egna modersmålet. Detta även om det innebär att utbudet måste utlokaliserat till så få producenter som 

möjligt.        

Personlig assistans  
Fokus 

 
Åtgärder 

 
Indikatorer 

    
 
Självbestämmande 

   

 Stöd och träning i hemmet 

Arbetsgivarmodellen 

 

Uppföljning 

Samarbete med kommunerna 

Nätverk 

 

Lagförslag 

Höranden 

Assistentti.info 

Sentteri  
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Förbundet förutsätter självbestämmande och resurser att personligen välja service och tjänster på en valfri marknad. För dem som inte kan bestämma själv i 

frågor som gäller dem själva är det viktigt att det finns det stöd och den träning som det självständiga beslutsfattandet i hemmet förutsätter. En mångfaldig 

marknad med ett utbud som tryggar valfriheten förutsätter emellertid en tillräcklig konsumtionen som det inte alltid är möjligt att uppbåda i på svenska i 

Finland. Följden är att det finns svenskspråkiga tjänster som det är skäl att koncentrera till ett fåtal utvalda producenter och svenskspråkiga tjänster som kan 

komplettera finskspråkiga på en öppen mångfaldig marknad  

 

Valfrihet 
 
Fokus 

 
Åtgärder 

 
Indikatorer 

    
    

en svenskspråkig funktionsnedsatt 
 person skall ha rätt till samma  
service och tjänster på en valfri  
marknad som en finskspråkig 
  

Kommunal upphandling 

 

Uppföljning  Debatt,  inlägg, information  
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Syftet med intressebevakningen är att trygga samma service- och tjänster åt våra medlemmar på det egna modersmålet som de finskspråkiga har 

tillgång till. För att uppnå detta är vi tvungna att samarbeta. Detta i första hand med våra svenskspråkiga organisationer. 

  

Samarbete  
Fokus 

 
Åtgärder 

 
Indikatorer 

    
    
SAMS Samarbete kring funktions- 
hinder 

- Riksomfattande samarbete 
- Medlemsorganisationer 
- Samarbetsorganisationer 
- Beslutsfattare 

Att representera personer med 

neurologiska funktioner samt 

svenskt teckenspråk 

Att höras regelbundet av statsrådet 

Utöka antalet medlems-och 

samarbetsorganisationer 

Fördjupa samarbetet med 

medlemsorganisationerna 

Intressenätverk 

Antal medlemsorganisationer (nu 

12) 

Representation i styrelser och 

nätverk 

Antal nyhetsbrev som läses av 

förtroendevalda  
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Förbundet finansieras i huvudsak av STEA (Veikkaus). Syftet är att ca 30 % av verksamheten skall finansieras av stiftelser. Av dem är Svenska Kulturfondens 

allmänna bidrag för verksamheten som utdelas av SAMS det viktigaste.   

 

Ekonomi 
 
Fokus 

 
Åtgärder 

 
Indikatorer 

    
    
Allmänt 

-  
- Balanserad ekonomi 

- Mellanbokslut 

- Månatlig uppföljning av 

kostnadsställen 

- Revision 

 

Ansökningar 

- STEA Ay bidrag 

- SAMS 

- Stiftelser och fonder 

Avvikelser från budgeten 

- Resultatet visar +/-0  

- Revisionsberättelse 

    

 

 

 


